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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայոց պատմություն» առարկայի պետական ավարտական և միասնական 
քննությունների առաջադրանքների սույն շտեմարանը լրամշակվել է 2017 թ. հաս
տատ  ված «Հայոց պատմություն. պետական ավարտական և միասնական քննության 
ուղեցույց»–ի պահանջների և մոտեցումների հիման վրա: Այն լիովին ընդգրկում է 
ուղեցույցում տրված «Բովանդակային դասիչ»–ով նախատեսված թեմաները: Առա
ջադրանքները ներառում են 2014–2016 թթ. լույս տեսած ավագ դպրոցի ընդ հա նուր և 
բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10–12–րդ դասարանների «Հայոց պատմության» 
դասագրքերի (Ա. Մելքոնյանի, Ա. Սիմոնյանի և Ա. Նազարյանի խմբա գրու թյամբ) 
ուսումնական նյութը: 

Հաշվի է առնվել նաև ուղեցույցում տեղ գտած «Դասագրքերում առկա վրի
պակներ» բաժինը, և առաջադրանքները կազմվել են արդեն ուղղված տարբերակ
ների հիման վրա:

Շտեմարանի առաջին գիրքը կազմված է չորս մասից` Մաս Ա. Հայկական քա ղա
քակրթության ձևավորումն ու զարգացումը, Մաս Բ. Հայկական քաղաքակրթությունը 
Միջին դարերում, Մաս Գ. Հայկական քաղաքակրթությունը Նոր շրջանում և Մաս Դ. 
Հայկական քաղաքակրթությունը Նորագույն շրջանում: 

Սույն գրքի յուրաքանչյուր մաս ներկայացված է առաջադրանքների 8 տիպերով: 
Դրանք ներառում են ուղեցույցի «Բովանդակային դասիչ»–ով նախատեսված բաժին
ների և թեմաների ամբողջ բովանդակությունը: Իրենց բարդության աստիճանով 
առաջադրանքները համապատասխանում են պետական ավարտական և միասնական 
քննությունների թեստերի համար ուղեցույցով որոշված Ա և Բ մակարդակներին: 

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

Շտեմարանի նպատակն է օգնել պետական ավարտական և միասնական քննու
թյուններին նախապատրաստվող ՀՀ հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտներին 
և դիմորդներին:  

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

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1. Ե՞րբ է հայե րենն ան ջատ վել հն դեվ րո պա կան մայր լեզ վից.
1) Ք. ա. VI հա զա րա մյա կի սկզ բին  3) Ք. ա. IV հա զա րա մյա կի վեր ջին
2) Ք. ա. VI հա զա րա մյա կի վեր ջին  4) Ք. ա. V հա զա րա մյա կի սկզ բին

2. Ո՞ր դա րե րից է հի շա տակ վում Թոր գո մա տուն կամ Թե գա րա մա եր կի րը.
1) Ք. ա. XXIII–XX դդ.   3) Ք. ա. XIX–XV դդ.
2) Ք. ա. XX–XVIII դդ.   4) Ք. ա. XVIII–XV դդ.

3. Ե՞րբ է ա ռա ջա ցել ա ռա ջին հա մա հայ կա կան մի աս նա կան պե տու թյու նը.
1) Ք. ա. I հա զա րա մյա կի ե րկ րորդ կե սին
2) Ք. ա. II հա զա րա մյա կի ա ռա ջին կե սին
3) Ք. ա. I հա զա րա մյա կի ա ռա ջին կե սին
4) Ք. ա. II հա զա րա մյա կի ե րկ րորդ կե սին

4.  Մինչև ե ՞րբ է հի շա տակ վում Ու րար տուն ա սու րա–բա բե լա կան ար ձա նագ րու
թյուն նե րում.

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

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

6. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սար դու րի I–ը.
1) Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.
2) Ք. ա. մոտ 859–843 թթ.   4) Ք. ա. մոտ 843–835 թթ.

7. Ե՞րբ է գա հա կա լել Իշ պո ւի նին.
1) Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 810–786 թթ. 
2) Ք. ա. մոտ 786–764 թթ.   4) Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.

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

9. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար գիշ տի I–ը.
1) Ք. ա. 764–735 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 810–786 թթ. 
2) Ք. ա. 786–781 թթ.   4) Ք. ա. 786–764 թթ.
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10.  Ո՞ր թվա կա նին Թիգլաթպալասար III–ը կա րո ղա ցավ կա սեց նել Վա նի թա գա
վո րու թյան` դե պի Բա բե լոն շարժ վող զոր քե րը.

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

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

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

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

13. Ե՞րբ է վե րա կանգն վել Հայ կա զուն նե րի տոհ մի իշ խա նու թյու նը.
1) Ք. ա. IX դա րում     3) Ք. ա. VI դա րում
2) Ք. ա. VII դա րում     4) Ք. ա. VIII դա րում

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

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

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

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

17.  Ե՞րբ է Տիգ րան Եր վան դյա նը, դաշ նա կից զոր քե րի գլուխ ան ցած, գրա վել Բա բե լո նը.
1) Ք. ա. 553 թ.     3) Ք. ա. 529 թ.
2) Ք. ա. 524 թ.     4) Ք. ա. 539 թ.

18. Ե՞րբ են դաշնակից երկրների զորքերը կործանել Ա սո րես տա նի մայ րա քա ղաք Նին վեն.
1) Ք. ա. 643 թ.     3) Ք. ա. 590 թ.
2) Ք. ա. 612 թ.     4) Ք. ա. 553 թ.

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

20. Ե՞րբ է Ա քե մե նյան տե րու թյու նը բա ժան վել վար չա կան 20 մեծ շր ջան նե րի.
1) Ք. ա. 523 թ.     3) Ք. ա. 520 թ.
2) Ք. ա. 521 թ.     4) Ք. ա. 529 թ.
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21. Ե՞րբ է Դա րեհ III Կո դո մա նո սը դարձել ո ղջ Ա քե մե նյան տե րու թյան տի րա կալ.
1) Ք. ա. 331 թ.    3) Ք. ա. 336 թ.
2) Ք. ա. 334 թ.    4) Ք. ա. 335 թ.

22. Ո՞ր թվա կա նից է գա հա կա լել Ար շամ Եր վան դա կա նը.
1) Ք. ա. մոտ 260 թ.    3) Ք. ա. մոտ 240 թ.
2) Ք. ա. մոտ 220 թ.   4) Ք. ա. մոտ 201 թ.

23. Ո՞ր թվա կան նե րին է իշ խել Շամ (Սա մոս) Եր վան դա կա նը.
1) Ք. ա. մոտ 260–240 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 580–570 թթ.
2) Ք. ա. մոտ 240–220 թթ.   4) Ք. ա. մոտ 220–201 թթ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Ք. ա. 165 թ.    3) Ք. ա. 160 թ.
2) Ք. ա. 180 թ.    4) Ք. ա. 140 թ.
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33. Ե՞րբ է գահակալել Արտավազդ I–ը.
1) Ք. ա. 180–160 թթ.   3) Ք. ա. 115–95 թթ.
2) Ք. ա. 160–115 թթ.   4) Ք. ա. 95–55 թթ.

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

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

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

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

38. Ե՞րբ է Տիգրան Մեծը Կոր դու քը մի ա ցրել Մեծ Հայ քին.
1) Ք. ա. 84 թ.    3) Ք. ա. 88 թ.
2) Ք. ա. 93 թ.    4) Ք. ա. 94 թ.

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

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

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

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

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

44.  Պոմ պե ո սի և Տիգ րան Մե ծի միջև ե՞րբ սկս վե ցին հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը.
1) Ք. ա. 64 թ. օ գոս տո սին   3) Ք. ա. 66 թ. սեպ տեմ բե րին
2) Ք. ա. 67 թ. հոկ տեմ բե րին  4) Ք. ա. 65 թ. սեպ տեմ բե րին
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45. Հ ռո մե ա կան բա նա կը Լուկուլլոսի գլխավորությամբ ե ՞րբ մտավ Հա յաս տան.
1) Ք. ա. 69 թ. ամ ռա նը   3) Ք. ա. 68 թ. սեպ տեմ բե րին
2) Ք. ա. 69 թ. գար նա նը   4) Ք. ա. 66 թ. աշ նա նը

46. Ե՞րբ է կնք վել Ար տա շա տի պայ մա նա գի րը.
1) Ք. ա. 69 թ. 2) Ք. ա. 68 թ.  3) Ք. ա. 66 թ.   4) Ք. ա. 65 թ.

47. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա վազդ II–ը.
1) Ք. ա. 115–95 թթ.    3) Ք. ա. 55–34 թթ.
2) Ք. ա. 95–55 թթ.    4) Ք. ա. 30–20 թթ.

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

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

49. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Խա ռա նի ճա կա տա մար տը.
1) Ք. ա. 53 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  3) Ք. ա. 54 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն
2) Ք. ա. 54 թ. մայի սի 6–ի ն   4) Ք. ա. 53 թ. մայի սի 6–ին

50. Ե՞րբ է Ան տո նի ո սը Պարթևս տա նի դեմ ար շա վե լու նպա տա կով ժա մա նել Ար ևելք.
1) Ք. ա. 34 թ. 2) Ք. ա. 43 թ.  3) Ք. ա. 53 թ.  4) Ք. ա. 36 թ.

51. Ան տո նի ո սը 60–հա զա րա նոց զոր քով ե ՞րբ ար շա վեց Հա յաս տան.
1) Ք. ա. 50 թ. ամ ռա նը   3) Ք. ա. 36 թ. գար նա նը
2) Ք. ա. 43 թ. գար նա նը   4) Ք. ա. 34 թ. ամ ռա նը

52. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա շես II–ը.
1) Ք. ա. 34–30 թթ.    3) Ք. ա. 20–8 թթ.
2) Ք. ա. 30–20 թթ.    4) Ք. ա. 55–34 թթ.

53. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տիգ րան III–ը.
1) Ք. ա. 30–20 թթ.    3) Ք. ա. 20–8 թթ.
2) Ք. ա. 8–5 թթ.    4) Ք. ա. 5–2 թթ.

54. Ե՞րբ է առաջին անգամ գա հա կա լել Տիգ րան IV–ը.
1) Ք. ա. 5–2 թթ.    3) Ք. ա. 2–1 թթ.
2) Ք. ա. 8–5 թթ.    4) Ք. ա. 20–8 թթ.

55. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա վազդ III–ը.
1) Ք. ա. 5–2 թթ.    3) Ք. ա. 8–5 թթ.
2) Ք. ա. 20–8 թթ.    4) Ք. ա. 2–1 թթ.

56. Ե՞րբ է Հա յաս տա նում գահ բարձ րա ցել Հռո մի դրա ծո Տիգ րան VI–ը.
1) 58 թ.  2) 60 թ.  3) 59 թ.  4) 65 թ.
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57.  Ե՞րբ է Կոր բու լո նը սկ սել բա նակ ցու թյուն նե րը Վա ղար շի ու Տր դա տի հետ` վեր ջի
նիս թա գադ րե լու՝ Նե րո նի ա ռա ջար կի շուրջ.

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

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

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

60. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սա նատ րուկը.
1) 117–140 թթ. 2) 110–117 թթ.  3) 88–110 թթ.  4) 66–88 թթ.

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

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

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

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

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

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

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

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

69. Ե՞րբ է Հա յաս տա նում սկս վել հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նը.
1) Ք. ա. II դա րից    3) Ք. ա. V դա րից
2) Ք. ա. I դա րից    4) Ք. ա. III դա րից

70. Ե՞րբ է ար գել վել հայ կա կան մե հե նագ րու թյան գոր ծա ծու թյու նը.
1) I դա րում  2) V դա րում  3) II դա րում  4) IV դա րում
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71.  Ո՞ր դա րե րով են թվագր վում Հա յաս տա նում հայտ նա բեր ված ա րա մե ա տառ ար
ձա նագ րու թյուն նե րը.

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

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

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

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

74. Ե՞րբ է գրի ա ռն վել հայե րի ծագ ման մա սին վրա ցա կան ա վան դազ րույ ցը.
1) V–VI դա րե րում    3) IX–XI դա րե րում
2) VII–VIII դա րե րում    4) XI–XIII դա րե րում
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

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

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

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

4. Որ քա՞ն է Վա նա լճի բարձ րու թյու նը ծո վի մա կեր ևույ թից.
1) 1916 մ  2) 1545 մ  3) 1113 մ  4) 1720 մ

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

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

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

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

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

10. Քա նի՞  նա հանգ ու ներ Մեծ Հայքն ը ստ «Աշ խար հա ցույ ցի».
1) 15  2) 5   3) 20    4) 37

11. Որ քա՞ն էր Մեծ Հայ քի տա րած քը.
1) 80 հազ. քառ. կմ    3) 250 հազ. քառ. կմ
2) 311 հազ. քառ. կմ    4) 411 հազ. քառ. կմ

12. Որ քա՞ն էր Կի լի կյան Հա յաս տա նի տա րած քը.
1) մոտ 50 հազ. քառ. կմ   3) մոտ 80 հազ. քառ. կմ
2) մոտ 30 հազ. քառ. կմ   4) մոտ 70 հազ. քառ. կմ
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13. Որ տե՞ղ է գտն վում Սի փան լե ռը.
1) Սևա նա լճից հյուսիս   3) Ո ւր մի ո լճից հյուսիս
2) Վա նա լճից հյու սիս   4) Ա րա րա տյան դաշ տում

14. Ի՞նչ ա նու նով է հայտ նի Սևա նա լի ճը.
1) Բզ նու նյաց ծով    3) Կա պու տան ծով
2) Գե ղա մա ծով    4) Ծո վակ Հյու սի սո

15. Քա նի՞ գե տակ է թափ վում Սևա նա լի ճը.
1) շուրջ 20     3) շուրջ 30
2) շուրջ 50     4) շուրջ 40

16. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ա րևմ տյան Եփ րա տը.
1) Խա չա փայ տի լեռ նե րից   3) Ծաղ կա վետ լեռ նե րից
2) Բյու րակ նյան լեռ նե րից   4) Ծաղ կանց լեռ նե րից

17. Ո՞ր քա ղա քի մոտ են մի ա խառն վում Եփ րա տի ար ևե լյան ու ա րևմ տյան ճյու ղե րը.
1) Դվին     3) Ա կն
2) Կարս     4) Ար տա շատ

18. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ար ևե լյան Տիգ րի սը.
1) Հայ կա կան պա րից   3) Ծովք լճից
2) Հայ կա կան Տավ րո սից   4) Խա չա փայ տի լեռ նե րից

19. Ո՞ւր է թափ վում Կու րը.
1) Կաս պից ծով    3) Սև ծով
2) Պար սից ծոց    4) Մի ջերկ րա կան ծով

20. Ո՞ր գետն է իր ամ բողջ եր կա րու թյամբ հո սում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հով.
1) Կուր     3) Եփ րատ
2) Ա րաքս     4) Տիգ րիս

21. Քա նի՞ գա վառ ու ներ Վաս պու րա կան նա հան գը.
1) 34  2) 37   3) 29   4) 20

22. Քա նի՞ գա վառ ու ներ Այ րա րատ նա հան գը.
1) 37  2) 28   3) 20   4) 17

23.  Ըստ հայոց ծա գում նա բա նա կան նոր տե սու թյան` ու մի՞ց է սե րում Հայկ Նա հա
պե տի հայր Թոր գո մը.

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

24. Ո՞վ էր Ա րատ տայի հո վա նա վոր ա ստ վա ծը.
1) Հայկ  2) Ա րամ  3) Հայ(ա)  4) Հայոս
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25.  Ըստ հայ կա կան ա վան դու թյան` ո ՞ւմ ա նու նից են ա ռա ջա ցել «ար մեն» և «Ար մե
նի ա» ան վա նում նե րը.

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

26. Ո՞րն է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի՝ այ սօր հայտ նի հնա գույն պե տու թյու նը.
1) Ա րատ տա    3) Է թի ու նի
2) Ու րար տու    4) Մի տան նի

27. Ո՞ր գե տե րի ա կունք նե րի հետ է կապ վում Հա յա ա ստ ծո պաշ տա մուն քը.
1) Կուր և Ա րաքս    3) Եփ րատ և Կուր
2) Եփ րատ և Տիգ րիս   4) Ճո րոխ և Տիգ րիս

28. Ո՞ր պատ մա կան ի րա դար ձու թյունն է հա մար վում Բուն Հայոց տո մա րի սկիզ բը.
1) Ա րա րատ լե ռան վրա Նոյի հանգր վա նե լը
2) աշ խար հի ա րա րու մը
3) Բե լի նկատ մամբ Հայ կի տա րած հաղ թա նա կը
4) քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մը

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

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

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

1) Ար մա նի     3) Հա յա սա
2) Մի տան նի    4) Նաի րի

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

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

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

33. Իշ պո ւի նի ի օ րոք ո ՞ր եր կի րը նե րառ վեց Վա նի թա գա վո րու թյան մեջ.
1) Պար սո ւա    3) Դի աու խի
2) Ար դի նի–Մու սա սիր   4) Ալ զի
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34. Որ քա՞ն էր Մե նո ւայի ջրանց քի եր կա րու թյու նը.
1) 82 կմ  2) 25 կմ  3) 72 կմ  4) 52 կմ

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

36.  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

37.   Ու րար տա կան ո ՞ր ար քայի օ րոք է սկսվել դաշ նային աշ խար հա զո րի փո խա
րինում ը ար հես տա վարժ կա նո նա վոր բա նա կով.

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

38. Սար դու րի II–ի տե րու թյու նը հյու սի սից հա րավ ձգ վում է ր՝
1) Սև ծո վից մինչև Պար սից ծոց
2) Կաս պից ծո վից մինչև Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան
3) Կաս պից ծո վից մինչև Պար սից ծոց
4) Սև ծո վից մինչև Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան

39. Ք. ա. 735 թ. Ա սո րես տա նի ո ՞ր ար քան ար շա վեց դե պի Տուշ պա.
1) Սալ մա նա սար III    3) Սի նա քե րիբ
2) Թիգ լաթ պա լա սար III   4) Սար գոն II

40. Ի՞նչ բա րե փո խում ներ է կա տա րել Ռու սա I–ը.
1) պե տա կան հա մա կար գի և կրո նա կան
2) կրո նա կան և բա նա կի
3) պե տա կան հա մա կար գի և բա նա կի
4) դրա մա կան և բա նա կի

41. Ո՞վ է Վա նի թա գա վո րու թյան հս տակ թվագր վող վեր ջին ար քան.
1) Է րի մե նա     3) Ռու սա III
2) Ռու սա II     4) Սար դու րի III

42. Ով քե՞ր է ին հյու սի սից Ք. ա. 716 թ. ար շա վել Վա նի թա գա վո րու թյան դեմ.
1) կոլ խե րը  2) կի մեր նե րը  3) սկյութ նե րը  4) մա րե րը

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

1) հա րա վար ևե լյան    3) հյու սի սարևմ տյան
2) հյու սի սար ևե լյան    4) հա րա վարևմ տյան
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44. Ո՞վ էր Ար գիշ տի II–ի որ դին.
1) Սար դու րի III–ը    3) Ռու սա II–ը
2) Ռու սա III–ը    4) Է րի մե նան

45. Ո՞ւմ որ դին էր Ռու սա III–ը.
1) Իշ պո ւի նի ի    3) Սար դու րի II–ի
2) Ռու սա II–ի    4) Է րի մե նայի

46. Ո՞վ էր Վա նի թա գա վո րու թյու նում զին ված ու ժե րի գե րա գույն հրա մա նա տա րը.
1) սպա րա պե տը    3) կու սա կա լը
2) թա գա վո րը    4) առաջին սպարապետը

47. Ո՞ր թա գա վո րի օ րոք Վա նի բա նա կում ա ռանձ նաց վեց «ար քա յա կան գուն դը».
1) Ար գիշ տի I–ի    3) Ռու սա I–ի
2) Սար դու րի II–ի    4) Ռու սա II–ի

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

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

49. Քա նի՞ զին վո րից էր բաղ կա ցած ու րար տա կան բա նա կի յու րա քան չյուր գունդ.
1) 1000  2) 3000   3) 2000   4) 5000

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

1) 150 հա զար    3) 450 հա զար
2) 250 հա զար    4) 350 հա զար

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

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

52. Ի՞նչ տա րածք մի ա վո րեց Պա րույրն իր իշ խա նու թյան ներ քո.
1) Վա նա լճից մինչև Ա րաքս ըն կած ո ղջ տա րած քը
2) Ո ւր մի ա լճից մինչև Եփ րատ ըն կած ո ղջ տա րած քը
3) Ո ւր մի ա լճից մինչև Տիգ րիս ըն կած ո ղջ տա րած քը
4) Վա նա լճից մինչև Եփ րատ ըն կած ո ղջ տա րած քը
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53. Որ քա՞ն էր հայոց բա նա կի թի վը Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի օ րոք.
1) 48 հա զար    3) 40 հա զար
2) 50 հա զար    4) 68 հա զար

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61.  Պար սից ո ՞ր ար քայի դեմ էր ա պս տամ բել Կյու րոս Կրտ սե րը.
1) Կյու րոս II–ի    3) Ար տաք սերք սես II–ի
2) Դա րեհ I–ի    4) Դա րեհ III–ի

62.  Ո՞վ էր Կյուրոս Կրտսերի կողմից վարձված հու նա կան զոր քի հրա մա նա տա րը.
1) Ստ րա բո նը    3) Քսե նո փո նը
2) Հե րո դո տո սը    4) Օրոնտեսը

63. Ո՞վ էր Ա քե մե նյան վեր ջին տի րա կա լը.
1) Դա րեհ III Կո դո մա նո սը   3) Դա րեհ II–ը
2) Ար տաք սերք սես II–ը   4) Քսերք սե սը
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64. Ո՞վ է ե ղել Կյու րոս Մե ծի տե րու թյան ա րևմ տյան կե սի փո խար քան.
1) Տի րի բա զը    3) Տի մար քո սը
2) Տիգ րան Եր վան դյա նը   4) Եր վանդ II–ը

65. Ո՞վ է հա տել մեզ հա սած ա ռա ջին հայ կա կան ար քա յա կան դրամ նե րը.
1) Եր վանդ I     3) Ար շամ
2) Եր վանդ II    4) Շամ (Սա մոս)

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

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

67. Որ տե՞ղ էր կա ռուց վել Սա մո սատ քա ղա քը.
1) Ծոփքում     3) Փոքր Հայքում
2) Կա պա դով կի այում   4) Կոմ մա գե նեում

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

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

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

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

70. Ո՞րն էր Եր վան դու նյաց Հա յաս տա նի հոգ ևոր կենտ րո նը.
1) Եր վան դա շա տը    3) Ար տա շա տը
2) Բա գա րա նը    4) Բագր ևան դը

71. Ո՞րն էր Հայ կա զուն–Եր վան դա կան նե րի բա նա կի գլ խա վոր հար վա ծային ու ժը.
1) աշ խար հա զորը    3) մարտակառքերը
2) հետ ևակը    4) հե ծե լա զորը

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

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

73. Ո՞ր գե տե րի ջր կի ցում է կա ռուց վել Ար տա շատ մայ րա քա ղա քը.
1) Ե րասխ և Ա խու րյան   3) Ե րասխ և Մե ծա մոր
2) Ե րասխ և Հրազ դան   4) Ե րասխ և Ար փա
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74.  Ո՞ր պատ միչն է հա վաս տում, թե Ար տա շա տի տե ղանքն ը նտ րել է հռ չա կա վոր 
զո րա վար Հան նի բա լը.

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

75. Ի՞նչ լեզ վով են գր ված ար տա շե սյան սահ մա նա քա րե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը.
1) լա տի նե րեն    3) ա րա մե ե րեն
2) հայե րեն     4) պարս կե րեն

76. Ո՞վ էր Ծոփ քում նշա նակ ված հա յազ գի սելև կյան կա ռա վա րի չը.
1) Ար տա շե սը    3) Եր վան դը
2) Զա րե հը     4) Տիգ րա նը

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

1) Բագրատունի    3) Ար տա շե սյան
2) Եր վան դա կան    4) Արշակունի

78. Արև մուտ քում Ար տա շես I–ը ո ՞ր ե րկ րա մա սերն է մի աց րել Մեծ Հայ քին.
1) Փայ տա կա րա նը և Կաս պե ից եր կի րը
2) Կար նո եր կի րը, Ե կե ղիք ու Դեր ջան գա վառ նե րը 
3) Գու գար քը
4) Տմո րի քը

79. 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

80. Որ քա՞ն էր Տիգ րան Մե ծի տե րու թյան մեջ ը նդ գրկ ված բուն հայ կա կան տա րած քը.
1) շուրջ 400 հազ. քառ. կմ   3) շուրջ 1 մլն քառ. կմ
2) շուրջ 2 մլն քառ. կմ   4) շուրջ 360 հազ. քառ. կմ

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

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

82. Ո՞րն էր Տիգ րան Մե ծի եղ բայր Գու րա սի նս տա վայ րը.
1) Մծ բին  2) Տար սոն  3) Ան տի ոք  4) Ա դա նա

83. Ո՞ւմ էր Ա սո րի քում փո խար քա նշա նա կել Տիգ րան Մե ծը.
1) Մեհ րու ժա նին    3) Բա գա րա տին
2) Միհր դա տին    4) Գու րա սին
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84. Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հան գում Տիգ րան II –ը կա ռու ցեց նոր մայ րա քա ղաք.
1) Ծոփք     3) Կոր դուք
2) Ա ղձ նիք     4) Տու րու բե րան

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

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

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

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

87. Որ տե՞ղ է կնք վել հայ–պոն տա կան պայ մա նա գի րը.
1) Պոն տո սում    3) Ար տա շա տում
2) Տիգ րա նա կեր տում   4) Կա պա դով կի ա յում

88.  Հայոց տե րու թյան տա րած քը որ քա՞ն էր կազ մում Տիգ րան Մե ծի օ րոք.
1) շուրջ 2 մ լն քառ. կմ   3) 700 հա զար քառ. կմ
2) շուրջ 3 մլն քառ. կմ   4) 600 հա զար քառ. կմ

89.  Քա նի՞ կար գի տա րածք ներ կային Տիգ րան II–ի տե րու թյու նում.
1) 2   2) 3   3) 4   4) 5

90.  Ո՞րն էր Տիգ րան II–ի տե րու թյան ա մե նա զար գա ցած շր ջա նը.
1) Մեծ Հայ քը    3) Ա սո րի քը
2) Կի լի կի ան    4) Հյու սի սային Մի ջա գետ քը

91.  Տիգ րան II–ը որ քա՞ն մարդ տե ղա փո խեց Կա պա դով կի այից Հա յաս տան.
1) 100 հա զար    3) 300 հա զար
2) 120 հա զար    4) մոտ կես մի լի ոն

92.  Տիգ րան II–ը որ քա՞ն մարդ էր Կի լի կի այից տե ղա փո խել Հա յաս տան.
1) 50 հա զար    3) 100 հա զար
2) 70 հա զար    4) 120 հա զար

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

94.    Որ քա՞ն էր հայ կա կան զի նու ժի թվա քա նա կը Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար տում.
1) մոտ 60–70 հա զար   3) մոտ 70–80 հա զար
2) մոտ 50–60 հա զար   4) մոտ 80–90 հա զար
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95.   Ով քե՞ր է ին հայ–հ ռո մե ա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Հա յաս տան ու ղարկ ված 
եր կու հռո մե ա ցի զո րա վար նե րը.

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

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

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

97. Որ քա՞ն էր Լու կուլ լո սի դեմ ու ղարկ ված Մեհ րու ժա նի զո րա ջո կա տի թվա կազ մը.
1) 2000  2) 3000   3) 6000  4) 8000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

103. Ո՞ւր ուղարկեց Պոմ պե ո սը գերեվարված Տիգ րան Կրտ սե րին.
1) Պոն տոս  2) Կիպ րոս  3) Հռոմ   4) Ղրիմ

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

1) Փրաաս պա յում    3) Ար տա շա տում
2) Էկ բա տա նում    4) Տիգ րա նա կեր տում
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105.  Ո՞րն էր Ա տր պա տա կա նի մայ րա քա ղա քը.
1) Տիզ բոն     3) Էկ բա տան
2) Փրաաս պա    4) Պեր սե պո լիս

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

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

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

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

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

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

110.  Ինչ քա՞ն զին վոր խոս տա ցավ Կրա սո սին տրա մադ րել Ար տա վազդ II–ը.
1) 50 հա զար    3) 40 հա զար
2) 16 հա զար    4) 24 հա զար

111.  Որ քա՞ն էր հռո մե ա կան բա նա կի կո րուս տը Խա ռա նի ճա կա տա մար տում.
1) մոտ 30 հա զար սպան ված, 20 հա զար գե րի
2) մոտ 20 հա զար սպան ված, 10 հա զար գե րի
3) 40 հա զար սպան ված, 12 հա զար գե րի
4) 24 հա զար սպան ված, 16 հա զար գե րի

112.  Ի՞նչ պատ վա նու նով է հայտ նի Ար տա վազդ II–ը.
1) Աշ խար հա կալ    3) Ա ստ վա ծային
2) Բա րե պաշտ    4) Մեծ

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

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

114.  Ո՞ր քոչ վոր ցե ղե րի դեմ տե ղի ու նե ցող ճա կա տա մար տում է զոհ վել Տիգ րան IV–ը.
1) սկյութ նե րի    3) սար մատ նե րի
2) կի մեր նե րի    4) ա լան նե րի
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115.  Ի՞նչ տիտ ղոս էր դրոշմ ված Ար տա շես II–ի դրամ նե րի վրա.
1) « Մեծ թա գա վոր»    3) « Հայոց թա գա վոր»
2) «Ար քայից ար քա»   4) «Ար ևել քի թա գա վոր»

116.  Որ տե՞ղ դա վադ րա բար սպան վեց Ար տա շես II–ը.
1) Տիգ րա նա կեր տում   3) Հռոմում
2) Անտիոքում    4) Ար տա շա տում

117.  Քա նի՞ տա րի էր Ար տա վազդ III–ը ապ րել Հռո մում.
1) 15  2) 20   3) 25   4) 30

118.   Ո՞ր ամ րո ցում փակ ված հայ կա կան ու ժերն են դի մադ րու թյուն ցույց տվել հռո
մեա ցի նե րին Կոր բու լո նի ար շա վան քի ժա մա նակ.

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

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

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

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

122.  Ո՞ր ար քայից է Ար շա կու նի նե րի թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը Մեծ Հայքում 
դար ձել ժա ռան գա կան.

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

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

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

124.  Ո՞վ էր Սա սա նյան ար քա յա տոհ մի հիմ նա դի րը Պարս կաս տա նում.
1) Վա ղարշ I–ը    3) Շա պուհ I–ը
2) Ար տա շիրը    4) Որ միզդ–Ար տա շիրը

125.  Ո՞րն էր Սա սա նյան Պարս կաս տա նի պե տա կան կրո նը.
1) հե թա նո սու թյուն    3) քրիս տո նե ու թյուն
2) մահ մե դա կա նու թյուն   4) զրա դաշ տա կա նու թյուն
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126.  Դա յակ նե րը ո ՞ր քա ղաքն է ին տա րել Պարթև Ա նա կի որ դուն՝ Գրի գո րին.
1) Եդեսիա     3) Մա ժակ–Կե սա րի ա
2) Մծ բին     4) Բա բե լոն

127.   Գտնել բաց թողնված թիվը.
Հա յաս տա նում ստեղծ ված իրավի ճա կը նկա րագ րե լով՝ Մով սես Խո րե նա ցին նշում էր, 
որ « մեր եր կի րը կա ռա վար վեց պար սիկ գոր ծա կալ նե րի մի ջո ցով … տա րի»:
1) 40  2) 30   3) 26   4) 16

128.  Որ քա՞ն է տևել հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նը Հա յաս տա նում.
1) մոտ 400 տա րի    3) մոտ 500 տա րի
2) մոտ 300 տա րի    4) մոտ 600 տա րի

129.  Որ տե՞ղ էր գտն վում Ա րա մազ դի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.
1) Թիլ ա վա նում    3) Աշ տի շա տում
2) Ա նի ամ րո ցում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում

130.  Որ տե՞ղ էր գտն վում Վա հագ նի գլ խա վոր մե հյա նը.
1) Ար տա շա տում    3) Ե րա զա մույ նում
2) Աշ տի շա տում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում

131.  Որ տե՞ղ էր գտն վում Ա րեգ–Միհ րի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.
1) Ա նի ամ րո ցում    3) Աշ տի շա տում
2) Ե րա զա մույ նում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում

132.  Ո՞վ էր հե թա նոս հայե րի հյու րըն կա լու թյան ա ստ վա ծը.
1) Վա հագնը    3) Տիրը
2) Վա նա տուրը    4) Ա րեգ–Միհրը

133.   Քա նի՞ փու լի է բա ժան վում հայ կա կան հել լե նիզ մի պատ մու թյու նը.
1) մեկ  2) եր կու  3) ե րեք   4) չորս

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

1) արհեստավորները   
2) քա ղա քային ա զատ բնակ չու թյու նը
3) գյու ղա կան բնակ չու թյունը
4) քր մա կան դա սը

135.  Ով քե՞ր է ին Հա յաս տա նում հել լե նիս տա կան մշա կույ թի գլխավոր կրող նե րը.
1) արհեստավորները
2) վերին խավերը և քա ղա քային ա զատ բնակ չու թյու նը
3) գյու ղա կան բնակ չու թյունը
4) քր մա կան դա սը
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136.  Ո՞ր ա ստ վա ծու հուն են հա մա րել « մեր ազ գի փառքն ու կեն սա տուն».
1) Ա ստ ղիկ  2) Ա նա հիտ  3) Նա նե  4) Ծո վի նար

137.  Ի՞նչ տիտ ղո սով է մե ծար վել Ա նա հիտ դի ցու հին.
1) «Ոս կե ղե նիկ»    3) «Ոս կե ձույլ»
2) «Ոս կե մայր»    4) « Տի րա մայր»

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

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

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

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

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

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

144.  Տր դատ I–ը ո ՞ր տոհ մին է պարգ ևել Նիգ գա վա ռը.
1) Բագ րա տու նի    3) Դի մաք սյան
2) Մա մի կո նյան    4) Գն թու նի

145.   Ո՞ր թա գա վո րու թյան ժա մա նա կաշր ջա նից են մեզ հա սած` պատ մա գի տա կան 
ար ժեք ներ կա յաց նող ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյուն նե րը.

1) Հայ կա զուն–Եր վան դա կան նե րի  3) Վա նի
2) Ար շա կու նյաց    4) Ար տա շե սյան նե րի
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146.  Խո րե նա ցին ո ՞ւմ է մե ծա րել «այր ի մաս տուն և բա նաս տեղծ» խոս քե րով.
1) Ար տա վազդ II–ին    3) Վրույրին
2) Օ ղյումպ քուրմին    4) Բար դա ծանին

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

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

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

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

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

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

150.  Ո՞վ է « Մեծ մարդ կանց մա սին» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը.
1) Ար տա վազդ II–ը    3) Ամ ֆիկ րա տես Ա թե նա ցին
2) Մեթ րո դո րոս Սկեփ սա ցին  4) Օ ղյումպ քուր մը

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

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

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

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

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

1) Եր վան դա կերտ դաս տա կեր տը  3) Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րը
2) Ա նա հի տի տա ճա րը   4) Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը
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155.  Որ տե՞ղ է Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը. 
1) Ծոփ քում     3) Փոքր Հայ քում
2) Կոմ մա գե նե ում    4) Վա նա լճի ա րև մուտ քում

156.  Ի՞նչ բարձ րու թյան վրա է կա ռուց ված Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը. 
1) 1800 մ   2) 1100 մ   3) 2100 մ   4) 2500 մ 

157.  Ո՞ւմ կող մից է թա գադր վել Ան տի ո քոս I Երվանդունին. 
1) Եր վանդ I–ի    3) Տիգ րան Մե ծի
2) Ար տա շես I–ի    4) Ար տա շես II–ի

158.  Ո՞վ է կա ռու ցել Գառ նի ի հեթանոսական տաճարը. 
1) Ար գիշ տի I–ը    3) Ար տա շես I–ը
2) Տիգրան I–ը    4) Տր դատ I–ը

159.  Ո՞ր տա ճարն էր Գառ նի ի տա ճա րի նա խօ րի նա կը. 
1) Ար տա շա տում Ա նա հի տի տա ճա րը
2) Թի լում Նա նե ի տա ճա րը
3) Ար դի նի–Մու սա սի րում Խալ դի ի տա ճա րը
4) Աշ տի շա տում Ա ստ ղի կի տա ճա րը

160.  Ո՞րն է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ե րկ րորդ բարձր գա գա թը.
1) Մա սիս  2) Սի փան  3) Սիս   4) Ա րա գած

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

162. Որ քա՞ն էր Փոքր Հայ քի տա րած քը.
1) 80 հազ. քառ. կմ    3) 50 հազ. քառ. կմ
2) 150 հազ. քառ. կմ   4) 100 հազ. քառ. կմ

163.  Ինչ պե՞ս է կոչ վել Ար ևե լյան Եփ րա տը.
1) Ա խու րյան    3) Ար փա
2) Ա րա ծա նի    4) Ող ջի

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

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

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

1) Պա րույր     3) Եր վանդ Սա կա վա կյաց
2) Տիգ րան Եր վան դյան   4) Վա հագն



ZANG
AK

27

166.  Որ քա՞ն էր ռազ մա դաշտ դուրս բեր վող հայոց բա նա կի հետ ևա կի թի վը Հայկազուն–
Եր վան դա կան նե րի օ րոք.

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

167.  Որ քա՞ն էր Տիգ րան Մե ծի տե րու թյա նը հպա տակ թա գա վո րու թյուն նե րի տա րած քը.
1) շուրջ 2 մլն քառ. կմ   3) շուրջ 360 հազ. քառ. կմ
2) շուրջ 1 մլն քառ. կմ   4) շուրջ 400 հազ. քառ. կմ

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

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

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

170. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ոս խա գյու ղը.
1) Տա րոն     3) Դա րա նա ղի
2) Ե կե ղյաց     4) Բա սեն

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

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

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

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

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

1) Մշո դաշտ    3) Եփ րա տի հո վիտ
2) Ա րա րա տյան դաշտ   4) Աղստևի հովիտ
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

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

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

3. Ո ՞ր ար քային են վե րագր վում հետևյալ խոս քե րը. 
« Նա Կյու րո սին ա ջա կից ե ղավ Մա րաց իշ խա նու թյու նը տա պա լե լու… և մեր բնա կու
թյան սահ ման ներն հասց րեց մինչև հին բնա կու թյան սահ ման նե րի ծայ րե րը»։
1) Տիգ րան I Եր վան դյա նին   3) Եր վանդ III–ի ն
2) Եր վանդ Սա կա վա կյա ցին  4) Ար տա վազդ II–ի ն

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Հայոց թա գա վո րը վե րա դար ձավ մեծ հաղ թու թյամբ, շատ ա վա րով ու ցն ծա լից 
ուրա խու թյամբ. նա վե րա դար ձավ Հա յաս տան՝ Այ րա րատ գա վա ռը, ……… քա ղա
քը. ե կավ մեծ ու րա խու թյամբ, բա րի ա նու նով ու շատ ա վա րով».
1) Ար տա շատ    3) Դվին
2) Վա ղար շա պատ    4) Ար մա վիր

12. Ո՞վ է մեջ բեր ված հատ վա ծի հե ղի նա կը.
« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու
թյան մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց 
պա լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա 
բարձ րաց րեց նաև հզոր մի բերդ»:
1) Պլու տար քոսը    3) Դի ոն Կա սի ոսը
2) Ապ պի ա նոսը    4) Ստ րա բոնը
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13. Հայոց ո ՞ր ար քայի կա ռու ցած քա ղա քի մա սին է պատ մի չի խոս քը.
« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու
թյան մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց 
պա լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա 
բարձ րաց րեց նաև հզոր մի բերդ»:
1) Վա ղարշ I–ի    3) Եր վանդ IV–ի
2) Ար տա շես I–ի    4) Տիգ րան Մեծ–ի

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

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

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

1. Ի՞նչ էր կոչ վում Մեծ Հայ քի 15 խո շոր վար չա կան մի ա վոր նե րից յու րա քան չյու րը.
1) նա հանգ կամ մարզ   3) նա հանգ կամ աշ խարհ
2) մարզ կամ գա վառ   4) գա վառ կամ աշ խարհ

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

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

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

1) աշ խարհ     3) ստ րա տե գի ա
2) նա հանգ     4) սատ րա պու թյուն

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

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

6. Ընտրել ճիշտ պատասխանները.

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

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

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

8. Ի՞նչ է ին կոչ վում զրա դաշ տա կան կրո նի սպա սա վոր նե րը.
1) քա հա նա     3) քուրմ
2) մոգ     4) երեց
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9. Ի՞նչ է հել լե նիզ մը.
1) հու նա կա նա ցում    3) հու նա պաշ տու թյուն  
2) հու նա կա նու թյուն    4) հու նա սի րու թյուն

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

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

11. Ինչ պե՞ս էր կոչ վում հայ կա կան հել լե նիզ մի ա ռա ջին փու լը.
1) վաղ հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
2) նախ նա կան հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
3) բուն հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
4) ո ւշ հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան

12.  Ա նա հիտ դի ցա մոր պաշ տա մուն քի շնոր հիվ ի ՞նչ ա նու նով էր հայտ նի Ե կե ղյաց 
գա վա ռը.

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

13.  Ք. ա. IX դ. 30–ական թվականներին Հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված 
խո շոր պետական կազմավորումները կոչվում էին՝

1) համադաշնություններ   3) դաշնություններ
2) միասնական թագավորություններ 4) բդեշխություններ

14.  Վանի թագավորության ամենաընդարձակ տարածքի մասին վկայող սկզբնաղ
բյուրը կոչվում է՝

1) Սարդուրյան տարեգրություն  3) Խալդյան դարպաս
2) Մհերի դուռ    4) Բեհիսթունյան արձանագրություն

15. Ք. ա. I դարի սկզբին Հռոմն իր պետական կառուցվածքով ինչպիսի՞ պետություն էր.
1) միապետություն    3) հանրապետություն
2) եռապետություն    4) կայսրություն

16. Ո՞ր լեզուն էր կոչվում պահլավերեն.

1) պահլավունիների լեզուն   3) էլամերենը
2 հին պարսկերենը    4) միջին պարսկերենը

17.  Նոր ժամանակների գիտության մեջ ժողովուրդների ու լեզուների առաջացման 
հարցերով զբաղվող բնագավառը կոչվում է՝

1) համեմատական փիլիսոփայություն 3) համեմատական լեզվաբանություն
2) լեզվաբանական պատմագրություն 4) համեմատական հնագիտություն
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18. Մայր ժողովուրդների զբաղեցրած տարածքները կոչվել են՝

1) հայրենիք    3) հայրենական
2) նախահայրենիք   4) պարգևականք

19. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները.

1)  Հայկազուն–Երվանդականների օրոք հիշատակվող գործակալների անվա նում
ներից են արքունի–հացարարները, զորավար–սպարապետները, դպիր նե րը, 
մատռվակները:

2)  Աքեմենյան տերության տարածքում ստեղծված վարչական միավորները կոչ վում 
էին սատրապություններ:

3) Արտաշես I արքան կրում էր «Բարեպաշտ», «Բարի», «Աշխարհակալ» տիտ ղոսներ:
4)  Վանի թագավորությունում հայտնի էին «սահմանապահ կուսակալ», «տիեզե րա

կալ», «գավառակալ» անունով գործակալություններ:
5)  Անտիոքոս I Երվանդականի թագը հայտնի է «Արտաշեսյան» կամ «Հայկյան» 

անունով:

20. Ի՞նչ տիպի պետություն էր Վանի թագավորությունը Ք. ա. VII դարում.

1) կախյալ կամ դաշնակից թագավորություններից կազմված համադաշնություն
2) կենտրոնացված պետություն
3) մի քանի հիմնական կենտրոններ ունեցող դաշնություն
4) մանր պետական կազմավորումներից բաղկացած միություն
5) հինարևելյան տիպի բացարձակ միապետություն

21.  Ռուսա I–ի օրոք իրականացված բարեփոխումների շնորհիվ բանակում ստեղծ
ված նոր կազմավորումները կոչվում էին՝

1) հետևազոր   4) մարզային զորքեր
2) արքայական գունդ  5) մաղխազական այրուձի
3) աշխարհազոր

22. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները.
1) Արշակունիները թագադրվել են «Տիգրանյան» կամ «Հայկյան» թագով:
2)  Աքեմենյանների օրոք Հայաստանի արևմտյան մասի կառավարիչը կոչվում էր 

հյուպարքոս:
3)  Տիգրան Մեծի կրտսեր եղբայր Գուրասի պաշտոնն էր Հյուսիսային Միջա գետքի 

փոխարքա:
4)  Արտաշատը, Տիգրանակերտը և Անտիոքը միմյանց հետ կապող ճանապարհը 

կոչվում էր «Արքունի պողոտա»:
5)  Հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը կազմակերպելու համար Ար տա շես 

I–ի ստեղծած չորս միավորները կոչվում էին մարզ:
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23. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների ճիշտ բացատրությունները.
1)  Աքեմենյան տերությունում ստեղծված վարչական մեծ միավորները կոչվում էին 

սատրապություն:
2)  Հայկազուն–Երվանդունիների գահակալության սկզբնական ժամանակա շրջա

նում երկրի արքան հայտնի էր «Հայոց թագավոր» տիտղոսով:
3)  Դարեհ I–ի թողած եռալեզու արձանագրությունը հայտնի է «Հարմինույա» 

անունով:
4)  Ք. ա. IV–II դարերում Հայաստանի թագավորը կրում էր «Տիեզերակալ արքա» 

տիտղոսը:
5)  Հայկազուն–Երվանդունիների թագավորության հռչակումով Հայաստանի տա րած 

քում ստեղծվեցին երկու պետություններ, որոնք կոչվեցին Մեծ Հայք և Աղվանք:
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Գտ նել, թե թվարկածներից որո՞նք են Ար տա շես I–ի հո ղային բա րե փոխ ման 
ի րա կա նաց ման պատ ճառ նե րից.

ա.  Հա մայ նա կան հո ղե րը զավ թե լով` գյու ղա ցի նե րին զր կել գո յու թյան հիմ նա կան 
մի ջո ցից և նրանց ստի պել ան դա մագր վե լ վար ձու բա նա կին

բ.  Ա գա րա կա տե րե րին իր կող մը գրա վե լու և ար քու նի քի սո ցի ա լա կան հե նա րանն 
ու ժե ղաց նե լու նպա տա կը

գ.  Թույլ չտալ հողազավթումներ, որովհետև վերջիններիս ար դյուն քում հո ղազրկված 
գյու ղա ցին շա հագրգռ ված չէր զին վո րագր վելու բա նա կին

դ.  Թույլ չտալ հողազավթումներ, որովհետև վերջիններիս ար դյուն քում հո ղազրկված 
գյու ղա ցին այլևս չէր կա րո ղա նում հարկ վճա րել պե տու թյա նը

ե.  Խո շոր ա գա րա կա տե րե րի պա հան ջը և հո ղա հար կի քա նա կը ճշգր տե լու նպա
տա կը

1) ա, դ  2) բ, գ   3) գ, դ   4) դ, ե

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

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

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

3. Գտնել սխալ պա տաս խա նը.
Ի՞նչ հետ ևանք ու նե ցան Տիգ րան Մե ծի նվա ճում նե րը.
1) Հայկական պետության սահմանները հասան Եգիպտոս:
2)  Սելև կյան Ա սո րիքն ու Պարթևս տա նը տա րա ծաշր ջա նում ի րենց դիր քե րը զի ջե

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

4.  Թվարկվածներից որո՞նք են Ք. ա. 69 թ. ծագած հայ–հ ռոմեա կան պա տե րազ մի 
պատճառներ.

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

բ.  Հռո մի ան մի ջա կան ծրագ րե րի մեջ էր մտ նում Փոքր Ա սի այի գրա վու մը, ո րն ամ
բող ջու թյամբ ռազ մա կա լել էր Տիգ րան Մե ծը:

գ.  Հռո մը չէր կա րող հաշտ վել այն ի րո ղու թյան հետ, որ Հայոց տե րու թյու նը դուրս էր 
ե կել Մի ջերկ րա կան ծով և ը նդ հուպ մո տե ցել Ե գիպ տո սի սահ ման նե րին:
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դ.  Հայ–հ ռո մե ա կան ռազ մա կան բախ մա նը նպաս տեց նաև այն, որ Տիգ րա նը և 
Միհր դատ Եվ պա տո րը այլևս դաշ նա կից ներ չէ ին: 

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

1) ա, գ  2) գ, դ   3) ա, դ   4) բ, ե

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

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

չափ հայ բնակ չու թյուն չկար:
4) Ան տի ո քը բուն հայ կա կան տա րածք նե րից դուրս է ր:
5) Ար տա շա տը նվաճ վել էր պարթև նե րի կող մից:

6.  Գտնել ճիշտ պատասխանները. 

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

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

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

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

նու թյուն նե րը ստանձ նում է հայոց այ րու ձին:
ե. Տր դա տին է վե րա դարձ նում Հա յաս տա նից թա լան ված ա վա րը:
1) ա, բ  2) գ, ե    3) ա, ե    4) ա, դ

7. Ին չո՞ւ ար գել վեց հայ կա կան մե հե նագ րու թյան կի րա ռու մը.
1) քա նի որ ստեղծ վել էր հայոց այ բու բե նը
2)  քա նի որ քրիս տո նե ու թյու նը պե տա կան կրոն հռչակվելուց հետո արգելվեց նա

խորդ կրոնը
3) քա նի որ այն դժ վար էր կի րա ռել
4)  քա նի որ հու նա րենն ու ա սո րե րե նը ա վե լի լայն տա րա ծում գտան ժո ղովր դի շրջա նում

8.  Ստորև տրված պատմական իրադարձությունների պատճառներից և հետևանք
ներից որո՞նք են ճիշտ:

1)  Ռուսա II–ի օրոք Ասորեստանի և Վանի համահայկական թագավորության միջև 
մղված պատերազմն ավարտվեց խաղաղության և բարեկամության պայ մանա
գրի կնքմամբ:

2)  Ք. ա. 735 թ. դեպի Տուշպա արշավանքի արդյունքում Ասորեստանը չկա րողա
ցավ գրավել Տուշպան և դադարեց Առաջավոր Ասիայում Վանի թագավո րության 
համար վտանգ ներկայացնելուց:
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3)  Ք. ա. 743–713 թթ. մղված երեսնամյա պայքարի արդյունքում Վանի թագավորու
թյանը թեև հաջողվեց վերականգնել իր դիրքերը, սակայն նա այլևս Առաջավոր 
Ասիայի հզոր տերություններից չէր:

4)  Ք. ա. 735 թ. դեպի Տուշպա արշավանքի արդյունքում Ասորեստանը կա րո ղացավ 
գրավել Տուշպան և կրկին դարձավ Վանի թագավորության գլխավոր մրցակիցն 
Առաջավոր Ասիայում:

5)  Ք. ա. 735 թ. դեպի Տուշպա արշավանքի արդյունքում Ասորեստանը չկարողա
ցավ գրավել Տուշպան, սակայն վերականգնեց իր դիրքերը Առաջավոր Ասիայում:

9.  Ո՞րն էր դրամական շրջանառության աշխուժացմանը նպաստող կարևոր 
գործոն Հին Հայաստանում.

1) բանակի թվաքանակի մեծացումը
2) Դվինի կառուցումը
3) գյուղական համայնքների արտոնությունների մեծացումը
4) առևտրի և արհեստների զարգացումը

10. Ի՞նչ հետևանք ունեցավ Սարգոն II–ի արշավանքը Ուրարտու.
1)  Նա վերադարձին մտավ Արդինի–Մուսասիր, գահընկեց արեց իշխանությանը 

տիրա ցած ասուրամետ դրածոյին և գահին վերահաստատեց իր վստահելի 
կառավարչին:

2) Վերադարձին մտավ Ալզի և վերականգնեց Ասորեստանի դիրքերը:
3) Նա գրավեց մայրաքաղաք Տուշպան:
4)  Թալանվեց Խալդիի գլխավոր տաճարը:

11. Տիգրանակերտը հանձնվեց Լուկուլլոսին, որովհետև՝
1)  քաղաքը պաշտպանող օտարազգի վարձկանները հռոմեացիների առջև բա ցե 

ցին դարպասները
2) քաղաքում սպառվել էին սննդամթերքի և զենքի պաշարները
3) քաղաքի հայազգի կառավարիչը դավաճանաբար անցավ թշնամու կողմը
4) քաղաքի հայ պաշտպանները թշնամու առաջ բացեցին քաղաքի դարպասները

12. Թվարկվածներից որո՞նք Գավգամելայի ճակատամարտի արդյունք չեն:
1) Դարեհ III–ը տիրացավ աքեմենյան գահին:
2) Միթրաուստեսը հռչակեց Փոքր Հայքի անկախությունը:
3) Սելևկյան պետությունը մասնատվեց ստրատեգիաների:
4) Օրոնտես Երվանդ III–ը դարձավ Մեծ Հայքի թագավոր:
5) Հայաստանը թոթափեց աքեմենյան գերիշխանությունը:

13. Արտաշեսյան թագավորության անկման հետևանքով՝
1) շարունակվեց Հայաստանին տիրելու հռոմեա–պարթևական մրցակցությունը
2) Արտաշեսյանները գահազրկվեցին նաև Վիրքում
3) Էրատոն սպանվեց Հռոմում
4) Հայաստանի համար ծառացավ նոր հարստություն հաստատելու խնդիր
5) պարթևները ճանաչեցին իրենց քաղաքականության ձախողումը
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14. Տիգրանակերտի անկման պատճառով Տիգրան II–ը ընտրեց՝
1)  հանկարծակի հարձակումներով թշնամու ուժերը ջլատելու մարտավա րու թյունը
2) պարթևների հետ հակահռոմեական դաշինք ստեղծելու մարտավարությունը
3) մինչև հիմնական ուժերի ժամանումը ժամանակ շահելու մարտավարությունը
4)  թշնամուն երկրի խորքերը քշելու, նրան թիկունքից և մատակարարումից կտրելու 

մարտավարությունը
5) Հռոմի հետ բանակցելու և հաշտություն կնքելու մարտավարությունը

15. Սեպտիմիոս Սևերոսի և Վաղարշ II–ի միջև կնքված պայմանագրի արդյունքում՝
1)  հռոմեական կայսրը գումար վճարեց հայոց այրուձիին, որը հյուսիսում իրա

կա նացնում էր Կովկասյան լեռնանցքների և մերձակա տարածքների պաշտ
պանությունը լեռնային ցեղերի հարձակումներից

2) Հայաստանը դարձավ «Հռոմեական ժողովրդի դաշնակից և բարեկամ»
3) Հռոմը օժանդակեց Հայաստանին Սասանյանների դեմ պայքարում
4) կայսրը ճանաչեց Վաղարշի իրավունքները Հյուսիսային Միջագետքի վրա
5) հռոմեական լեգեոնները դուրս բերվեցին Հայաստանից

16.  Ի՞նչ նպատակներ էր հետապնդում պարթև արքա Վաղարշ I–ը՝ հարևան երկրնե
րում գահ բարձրացնելով իր եղբայրներին.

1) ստեղծել նոր աշխարհակալ տերություն
2) ստեղծել դաշնակից երկրների զինակցություն ընդդեմ Հռոմի
3) չեզոքացնել Հայաստանից մշտապես եկող վտանգը
4) վերջ տալ իր թագավորությունում գահակալական կռիվներին
5) վերականգնել Աքեմենյան տերության սահմանները

17.  Ինչո՞ւ Ք. ա. 2 թ. հայերը Տիգրան IV–ի գլխավորությամբ ապստամբեցին և Հա
յաստանից վտարեցին Արտավազդ III–ին.

1) Արտավազդ III–ը երկիրը կառավարում էր պարթևական սովորույթներով:
2) Արտավազդ III–ը խրախուսում էր հակահռոմեական տրամադրությունները:
3) Արտավազդ III–ը գահին էր բազմել իր հորեղբորը սպանելու ճանապարհով:
4) Արտավազդ III–ը երկիրը կառավարում էր հռոմեական սովորույթներով:
5) Արտավազդ III–ը զբաղված էր անզուսպ թալանով:

18. Թվարկվածներից որո՞նք Արտաշես I–ի բարեփոխումների հետևանքներ չեն.
1)  Գյուղական համայնքները հետ ստացան ագարակատերերի կողմից զավթ ված 

հողերը:
2)  Օրինականացվեցին ագարակատերերի` մինչ այդ կատարած հողային զավ թում

ները:
3) Պահպանվեց համայնքի հողային սեփականությունը:
4) Պահպանվեց նախկին վարչական բաժանումը:
5) Զորքը բաժանվեց 4 զորավարությունների:
6) Կարգավորվեցին արքունի գործակալությունները:
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19.  Ինչո՞վ էր պայմանավորված III դարի երկրորդ կեսին Հայաստանում ձևավորված 
քաղաքական և կրոնական իրադրությունը.

1) հռոմեա–պարսկական զինակցությամբ
2) Սասանյան Պարսկաստանի նվաճողական քաղաքականությամբ
3)  Սասանյանների կողմից հայոց գահին իրենց գահաժառանգներին նշա նա կելու 

հանգամանքով
4) Սասանյանների ծրագրերին հայ ժողովրդի օժանդակությամբ
5) Հայաստանում պարսկասեր խմբավորման պարտությամբ

20. Թվարկվածներից որո՞նք են Գավգամելայի ճակատամարտի արդյունքներ.
1) Մեծ Հայքը մտավ Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության մեջ:
2) Միթրաուստեսը հռչակեց Փոքր Հայքի անկախությունը:
3) Սելևկյան պետությունը մասնատվեց ստրատեգիաների:
4) Օրոնտես Երվանդ III–ը դարձավ Մեծ Հայքի թագավոր:
5) Հայաստանը թոթափեց Սելևկյան գերիշխանությունը:
6) Դարեհ II–ը զրկվեց աքեմենյան գահից:

21. Ինչո՞ւ ձախողվեց Լուկուլլոսի կայծակնային պատերազմի ծրագիրը.
1)  Մեհրուժան զորավարի գլխավորած հեծելազորի կողմից հռոմեական բանա կի 

ռազմերթի կասեցման հետևանքով
2)  հռոմեական բանակում առաջացած պարենի և հատկապես ռազմամթերքի պա

կասի հետևանքով
3) Հայաստանի հարավում սկսված անսովոր ցրտերի հետևանքով
4)  հռոմեացիներին Տիգրանակերտ մայրաքաղաքի բնակչության ցույց տված 

համառ ու երկարատև դիմադրության հետևանքով

22.  Ստորև թվարկված պատմական իրադարձությունների պատճառներից և 
հետևանքներից որո՞նք են ճիշտ.

1)  Մծբինի պայմանագրի համաձայն՝ պարսից Ներսեհ թագավորը ճանաչեց Մեծ 
Հայքի անկախությունը:

2)  Արտաշատի հայ–հռոմեական պայմանագրի համաձայն՝ Մեծ Հայքը կորցրեց իր 
բոլոր արտաքին նվաճումները:

3)  Արտաշատում Ք. ա. 54 թ. կնքված հայ–պարթևական պայմանագրի համաձայն՝ 
Հայաստանը և Պարթևստանը ռազմակալեցին Հռոմի հպատակ Կապադովկիան:

4)  Արտաշատում Ք. ա. 94 թ. կնքված հայ–պոնտական պայմանագրի համաձայն՝ 
Հայաստանը ձեռք բերեց Ծոփքն ու Կորդուքը:

5)  Ըստ Ապամեայի պայմանագրի՝ Հռոմը հօգուտ պարթևների հրաժարվեց Փոքր 
Ասիայից:

6)  Մծբինի պայմանագրի արդյունքում Տրդատ III–ը վերջնականապես հաս տատ վեց 
հայոց գահին:
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I.  Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտմամբ) 
պատասխանով առաջադրանքներ

1. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Վա նի թա գա վո րու թյան մի աս նա կան դի ցա րա նի ստեղ ծու մը
բ. Է րե բու նի ամ րո ցի հիմ նադ րու մը
գ. Մե նո ւա խի նի լի քա ղա քի հիմ նադ րու մը
դ. Վա նի թա գա վո րու թյան տե ղա կան սե պագ րի ստեղ ծու մը

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

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

ա. հաղ թար շա վը դե պի Ա լիշ տու
բ. ար շա վան քը դեպի Դիաուխի
գ. ար շա վան քը Զագ րո սյան լեռ նե րով մինչև Պար սո ւա
դ. ար շա վան քը դե պի Փոքր Ա սի այի տա րածք

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

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

թյամբ
գ. Տուշ պա մայ րա քա ղա քի հիմ նադ րու մը
դ. Թիգլաթպալասար III–ի արշավանքը դեպի Տուշպա

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

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

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

1) դ, զ, ա, ե, բ, գ     3) զ, ա, դ, բ, գ, ե
2) դ, զ, բ, ա, ե, գ    4) զ, դ, ա, բ, ե, գ
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5.  Վա նի թա գա վո րու թյան ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա
կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) ե, թ, բ, է, գ, ժ, ա, զ, դ, ը    3) թ, ե, բ, է, ժ, գ, ա, զ, ը, դ
2) թ, ե, բ, ժ, է, գ, ա, զ, ը, դ   4) թ, ե, է, բ, ժ, գ, զ, ա, դ, ը
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12. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Խա ռա նի    գ. Պոն տո սի Զե լա քա ղա քի
բ. Ա րա ծա նի ի    դ. Ակ ցի ու մի 
      ե. Տիգ րա նա կեր տի

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

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

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

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

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

ա. Տիգ րան III    գ. Ար տա շես II
բ. Տիգ րան I    դ. Ար տա վազդ II 
ե. Ար տա վազդ I

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

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. հռո մե ա–պարթ ևա կան տաս նա մյա պա տե րազ մի սկիզ բը
բ.  Վաղարշ I Արշակունու՝ Պարթևստանում գահ բարձրանալը
գ. Ար տա շատ քա ղա քի ա վե րու մը Կոր բու լո նի կող մից
դ.  Ներոն կայսեր գահ բարձրանալը
ե.  Վա ղար շի և Տր դա տի գլ խա վո րած պարթ ևա կան զոր քի մուտ քը Հա յաս տան և 

Հռա դա միզ դի վտա րու մը

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

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

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

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

17. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Խոս րով I–ի մեկ նու մը Ա սո րիք և ձեր բա կա լու թյու նը
բ. Տր դատ II–ի հաղ թա կան ար շա վան քը դե պի Տիզ բոն
գ. Պե տո սի գլ խա վո րած հռո մե ա կան զոր քի հաս նե լը Հռան դե ա
դ. Վա ղարշ II–ի և Սևե րո սի միջև հաշ տու թյան կն քու մը

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

18. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Տր դատ Ար շա կու նու հաղ թա կան մե նա մար տը գո թե րի իշ խա նի հետ
բ. հռո մե ա–պարս կա կան 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Մծ բի նում
գ. Ներ սեհ Սա սա նյա նի կողմից Հռո մի դեմ պա տե րազ մի սկիզ բը
դ. Տր դատ II–ի թագ ստա նա լը կայսր Մակ րի նո սից 
ե. հայ–հ ռո մե ա կան ու ժե րի հաղ թա նա կը Ոս խայի ճա կա տա մար տում
զ. Խոս րով II–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը

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

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.  « Բա քո սու հի ներ» ող բեր գու թյան բե մադ րու թյու նը Ար տա շա տում պարթև ար քա 

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

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

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

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

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

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

21.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամա նա կա
գրական հաջորդականությունը.

1) Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
2) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը 
3) Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
4) Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
5) Բաբելոնիայի նվաճումը Արգիշտի I–ի կողմից

22.  Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի ժամա նա
կագրական հաջորդականությունը.

1) Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը
2) Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
3)  Սարգոն II–ի արշավանքը Վանի թագավորության դեմ 
4) Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
5) Վանի թագավորության հաղթարշավը դեպի Ալիշտու
6) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
7) Սարդուրի III–ի հիշատակումն ասորեստանյան արձանագրություններում
8) Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
9)  հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու գլխա

վորությամբ

23.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժամա նա
կագրական հաջորդականության.

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

թյամբ
գ. Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
դ. Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
ե. Արգիշտի I–ի արշավանքը դեպի Դիաուխի
զ.  Սկյութների ռազմական գործողությունների սկիզբը Ուրարտուի դեմ
է. Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
ը. Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը 
թ. Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը

1) գ  2) դ  3) է  4) թ
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24.   Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել վերջինը՝ ըստ ժամա նա
կագրական հաջորդականության.

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

1) գ  2) ե  3) զ  4) թ

25.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամա նա կա
գրական հաջորդականությունը.

1) Տիգրան Երվանդյանի և Կյուրոս Մեծի միացյալ ապստամբությունը Մարաստանի դեմ
2) հունական 10–հազարանոց բանակի նահանջը Հայաստանի տարածքով
3) Փոքր Հայքի անկախացումը Միթրաուստեսի գլխավորությամբ
4) Երվանդ III–ի դառնալը Հայաստանի սատրապ
5) Գավգամելայի ճակատամարտը
6) Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը մի քանի մասերի

26.  Տիգրան Մեծի նվաճումներից ո՞րն է տեղի ունեցել յոթերորդը՝ ըստ ժամա նա
կագրական հաջորդականության.

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

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

1) ա  2) դ  3) ը  4) ժ

27.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել հինգերորդը՝ ըստ ժամա
նակագրական հաջորդականության.

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

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

1) դ  2) զ  3) է  4) թ

28.  Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի ժամա նա
կագրական հաջորդականությունը.

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

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

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

6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Սարգոն II–ի կողմից Խալդիի գլխավոր տաճարի թալանումը
2)  Ասորեստանի մղած երեսնամյա պայքարի սկիզբը Առաջավոր Ասիայում իր դիր

քերը վերականգնելու համար
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3) Վանի թագավորության վերածվելը գերտերության
4) Թիգլաթպալասար III–ի արշավանքը Տուշպա (Վան)
5) Սարգոն II–ի արշավանքը Վանի թագավորության դեմ

2. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Կարքեմիշ քաղաքի գրավումը դաշնակից զորքերի կողմից
2) կիմերների թշնամական արշավանքները Վանի տերության դեմ
3) Տիգրան Երվանդյանի կողմից դաշնակից զորքերի հետ Բաբելոնի գրավումը
4) Կյուրոս II Մեծի զոհվելը
5) Կյուրոս Մեծի ապստամբությունը Մարաստանի դեմ

3. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Հայաստանի կողմից Աքեմենյանների գերիշխանության ճանաչումը
2) մեզ հասած առաջին հայկական արքայական դրամների հատումը
3)  սատրապի կարգավիճակով Աքեմենյաններին ենթակա Հայկազուն–Երվան

դյանների իշխելու ավարտը Հայաստանում
4) Արշամաշատ քաղաքի կառուցումը Ծոփքում
5) Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը

4. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը
2) Մարաստանի սելևկյան սատրապ Տիմարքոսի ապստամբությունը
3)  Մեծ Հայքում Օրոնտես–Երվանդ III–ի գլխավորությամբ անկախության վե րա

կանգնումը
4) Ապամեայի հաշտության պայմանագրի կնքումը
5)  կարճ ժամանակով Սելևկյանների գերիշխանության հաստատումը հայկա կան 

չորս թագավորությունների վրա

5. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Պարթևստանի Գոդերձ II–ի գահ բարձրանալը
2) Տիգրան II–ի բանակների մուտքը Ասորիք
3) Կորդուքի միացումը Մեծ Հայքին
4) հռոմեա–պոնտական պատերազմների սկիզբը
5) Սուլլայի բանակի մուտքը Կապադովկիա

6. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Արտաշատում հայ–պարթևական պայմանագրի կնքումը
2) Խառանի ճակատամարտը
3) Արտավազդ II–ի և Կրասոսի հանդիպումը Ասորիքում
4) Կրասոսի զորքերի անցնելը Եփրատ գետը
5)  Զելա քաղաքի մոտ հռոմեացիների նկատմամբ հայ–պոնտական ուժերի հաղ թա

նակը
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7. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Տրդատ I–ի պայքարը ալանների դեմ
2) Սոհեմոսի նշանակվելը Հայաստանի թագավոր
3) Վաղարշ I–ի գահակալումը Մեծ Հայքում
4) հայ Արշակունիների թագավորական իշխանությունը ժառանգական դարձնելը
5) Տրդատ II–ի գահակալումը

8. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Սասանյան արքայատոհմի հիմնումը
2) հայոց Արշակ I արքայի գահակալումը
3) Գառնիի ամրոցի կառուցումը
4) Վաղարշ II–ի և հռոմեական կայսր Սևերոսի միջև հաշտության կնքումը
5)  Տրդատ III–ի վերջնականապես հաստատվելը Մեծ Հայքի թագավորության գահին

9. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) հռոմեա–պոնտական պատերազմների ավարտը
2) Արտաշատի պաշարումը Հրահատ III–ի կողմից
3)  հայ–հռոմեական պատերազմի ընթացքում հայկական բանակների կողմից Ծոփ

քի ազատագրումը
4) հայ–հռոմեական պատերազմի երկրորդ փուլը
5) առաջին եռապետության ստեղծումը Հռոմում

10. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Փոքր Հայքի ռազմակալումը Պոնտոսի կողմից
2) Պտղոմայիս քաղաքի գրավումը Տիգրան Մեծի բանակի կողմից
3) Արտաշատ մայրաքաղաքի կառուցումը
4) Լուկուլլոսի բանակի դուրս գալը Կորդուքից
5) Սուլլայի բանակի մուտքը Կապադովկիա

11. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) «Յոթանասուն հովիտներ»–ի զիջումը Միհրդատ II–ին
2)  հայկական զորքերի ներխուժումը Կապադովկիա՝ հայ–պոնտական դաշին քի հա

մաձայն
3) Պոմպեոսի ժամանումը Արևելք
4)  Պոնտոսի Զելա քաղաքի մոտ հայ–պոնտական ուժերի հաղթանակը հռոմե ացի

ների նկատմամբ
5) Արտավազդ II–ի և Կրասոսի հանդիպումը Ասորիքում

12. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Սելևկյան տերության առաջացումը
2) Արտաշեսի վճռական հակահարվածը Սելևկյան արքա Անտիոքոս IV–ին
3)  մակեդոնա–հունական զորքերի անցնելը Հելլեսպոնտոսը Ալեքսանդրի գլխա

վորությամբ
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4) Գավգամելայի ճակատամարտը
5)  առաջին անգամ Հայաստանի տարածքում Մեծ և Փոքր Հայքերի հռչակումը որ

պես անկախ թագավորություններ

13. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Արդինի–Մուսասիրի տաճարի թալանումը ասորեստանցիների կողմից
2) Նաիրյան երկրների համադաշնության ստեղծումը
3) Վանի թագավորությունում կատարված գրային բարեփոխումը
4) սկյութների հարձակումների սկիզբը Վանի թագավորության դեմ
5) Վանի թագավորությունում կատարված կրոնական բարեփոխումը

14. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) հռոմեա–պոնտական պատերազմների սկիզբը
2) Արտաշատի պաշարումը Հրահատ III–ի կողմից
3) Գոդերձ II–ի և Տիգրան II–ի միջև պայմանագրի կնքումը
4)  Տիգրան II–ի բանակի կողմից Կոմմագենեի, Դաշտային Կիլիկիայի և Փյու նիկիայի 

գրավումը
5) Արածանիի ճակատամարտը

15. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) հռոմեա–հայպարթևական տասնամյա պատերազմի սկիզբը
2) Նիգերի սպանվելը Կիլիկիայում՝ Իսոսի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում
3) Վաղարշ II–ի գահակալումը Մեծ Հայքում
4) Սոհեմոս–Տիգրանի գահակալումը
5) Վաղարշ I Արշակունու գահ բարձրանալը Պարթևստանում
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

7–I. Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

1. Ան վա նում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նա հա պետ նե րի ա նուն նե րին.
ա. Ա րամ     1. Ար մա վիր
բ. Ա րա մա նյակ    2. Ար մե նի ա, ար մեն
գ. Ա րա մայիս    3. Ե րասխ (Ա րաքս)
դ. Ե րաստ     4. Ա րա րատ
      5. Ա րա գած, Ա րա գա ծոտն

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

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

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

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

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

Հա յաս տա նի դեմ

1. Ք. ա. 525 թ.    6. Ք. ա. 520 թ.
2. Ք. ա. 681 թ.    7. Ք. ա. 612 թ.
3. Ք. ա. 521 թ.     8. Ք. ա. 609 թ.
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4. Ք. ա. 240 թ.    9. Ք. ա. 522–521 թթ.
5. Ք. ա. 553 թ.     10. Ք. ա. 201 թ.
      11. Ք. ա. 529 թ.

1) ա–2, բ–7, գ–5, դ–11, ե–1, զ– 9, է–3, ը –6, թ–4, ժ–10
2) ա–2, բ–7, գ–9, դ–5, ե–1, զ – 6, է–3, ը–11, թ–4, ժ–10
3) ա–1, բ–8, գ–9, դ–5, ե–11, զ–6, է–10, ը–4, թ–3, ժ–2
4) ա–1, բ–8, գ–5, դ–11, ե–6, զ–9, է–10, ը–4, թ–3, ժ–2

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

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

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

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

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

N Դիցարանի 
աստ վա ծը N Գոր ծա ռույթ նե րը N Պաշ տա մուն քի գլխա

վոր կենտ րո նը

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

1 Բա գա ռիճ ա վան

2 Նա նե 2 Ար ևի, լույ սի, կրա կի և ար դա
րու թյան հո վա նա վոր 2 Ե րա զա մույն

3 Ա նա հիտ 3 Ըն տա նի քի հո վա նա վոր 3 Աշ տի շատ

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

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

5 Թիլ ա վան
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1 5 2
2 3 5
3 1 4
4 2 1

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

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

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

4. 

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

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

8.  Կատարել համապատասխանեցում.

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

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

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

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

1) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ   3) 1–գ, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–ե    4) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–դ, 5–գ
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10.  Հայոց ա ստ ված նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել հու նա կան ա ստ
ված  նե րի ա նուն նե րին` հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նում ըն դուն ված հա մադ րու
թյամբ.

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

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

11.  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) Տիգրան VI–ի՝ հայոց գահին բարձրացվելը Ներոնի կողմից
բ) Վա ղարշ I Ար շա կու նու գա հա կա լու մը Պարթևս տա նում
գ) Կոր բու լո նի ներ խու ժու մը Մեծ Հայք
դ) Հռան դե այի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) Տր դատ I–ի գա հա կա լու մը
զ) Սա սա նյան նե րի հաս տա տու մը պար սից գա հին 
է) Խոս րով II–ի որ դի Տր դա տի մե նա մար տը գո թա կան իշ խա նի հետ 
ը) Ոս խայի ճա կա տա մար տը
թ) Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը

1) 60 թ.     6) 51–80 թթ.
2) 298 թ.     7) 297 թ.
3) 276 թ.     8) 64 թ.
4) 66–88 թթ.    9) 58 թ.
5) 226 թ.     10) 88–110 թթ.

1) ա–8, բ–10, գ–1, դ–9, ե–4, զ–7, է–5, ը–2, թ–3
2) ա–1, բ–6, գ–9, դ–8, ե–10, զ–2, է–3, ը–5, թ–7
3) ա–9, բ–4, գ–1, դ–8, ե–10, զ–3, է–7, ը–5, թ–2
4) ա–1, բ–6, գ–9, դ–8, ե–4, զ–5, է–3, ը–7, թ–2
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7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1.  Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագագաթների բարձրությունները համապա
տաս խանեցնել լեռնագագաթների անվանումներին.

ա. Կապուտջուղ   1) 5165 մ
բ. Արագած    2) 3925 մ
գ. Մասիս    3) 3906 մ
դ. Սիփան    4) 3975 մ
ե. Սիս    5) 4434 մ
     6) 4096 մ

2. Կատարել համարժեք անունների համապատասխանեցում.
ա. Ծոփք    1) Կորճայք
բ. Մոկք    2) Տարոն
գ. Տուրուբերան   3) Կարնո աշխարհ
դ. Բարձր Հայք   4) Մոկս
ե. Կորդուք    5) Չորրորդ Հայք
     6) Տայք

3.  Հայկազուն–Երվանդական արքաների անունները համապատասխանեցնել 
նրանց հետ կապված փաստերին.

ա. Տիգրան Երվանդյան   դ. Շամ (Սամոս)
բ. Երվանդ (Օրոնտես) III   ե. Օրոնտես (Երվանդ II) 
գ. Երվանդ I Սակավակյաց

1)  Գլխավորել է Աքեմենյանների դեմ բարձրացած մի քանի սատրապություննե րի 
ապստամբությունը:

2)  Հատել է դրամներ, որոնք մեզ հասած առաջին հայկական արքայական դրամ
ներն են:

3) Կյուրոս Մեծի հետ միացյալ ուժերով ապստամբել է Մարաստանի դեմ:
4) Ապաստան է տվել սելևկյան տիրակալի դեմ ապստամբած նրա եղբորը:
5) Գավգամելայի ճակատամարտում առաջնորդել է աքեմենյան զորքի աջ թևը:
6) Ապստամբել է Մարաստանի արքա Կիաքսարի դեմ:

4. Տարեթվերը համապատասխանեցնել ճակատամարտերին.
ա. Խառանի ճակատամարտը  դ. Տիգրանակերտի ճակատամարտը 
բ. Ակցիումի ճակատամարտը  ե. Հռանդեայի ճակատամարտը
գ. Արածանիի ճակատամարտը

1) Ք. ա. 53 թ.   4) Ք. ա. 68 թ.
2) Ք. ա. 69 թ.   5) 62 թ.
3) Ք. ա. 31 թ.   6) 61 թ.
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5. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Էրատո   1) Սելևկյան թագուհի
բ. Աստղիկ   2) երկնային լույսի, սիրո, գեղեցկության դիցուհի 
գ. Սելենե   3) ընտանիքի հովանավոր դիցուհի
դ. Նանե   4) Եգիպտոսի թագուհի
ե. Կլեոպատրա  5)  մայրության, պտղաբերության, արգասավորության 

դիցուհի
    6) Արտաշեսյան արքայատոհմի վերջին թագուհի

6. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. շուրջ 70 000–80 000   դ. 48 000
բ. 16 000 այրուձի, 24 000 հետևակ  ե. շուրջ 350 000
գ. 13 000

1) հայոց զինված ուժերի թիվը Արտաշես I–ի օրոք
2) Արտավազդ II–ի՝ Մարկոս Անտոնիոսին տրամադրած զինված ուժերի թիվը
3)  հայոց զինված ուժերի թիվը Վանի թագավորությունում՝ ըստ «Սարդուրյան 

տարե գրու թյան»
4) հայոց զինված ուժերի թիվը Երվանդ Սակավակյացի օրոք
5) հայոց զինված ուժերի թիվը Տիգրանակերտի ճակատամարտում
6) Արտավազդ II–ի՝ Կրասոսին խոստացած զինված ուժերի թիվը

7.  Հայոց արքաների անունները համապատասխանեցնել պատմիչների՝ նրանց 
վերաբերյալ կամ նրանց առնչվող խոսքերին.

ա. «Հայերը մնացին առանց թագավորի, անտերունչ»:
բ. Հայոց արքան ու նրա ընտանիքը.... «ցույց են տալիս իրենց ոգու արիությունը»: 
գ.  «Նա հավատարիմ պահապան էր արդարադատության և իր կենցաղավարու

թյան մեջ զուսպ էր, նաև չափավոր ու ողջամիտ էր, ինչպես լավագույնները՝ հույ
ների և հռոմայեցիների մեջ»:

դ.  «Կառուցեց մեծ և շատ գեղեցիկ մի քաղաք, որին թագավորը տվեց իր անունը, և 
այն հռչակեց Հայաստանի քաղաքամայր»:

ե.  «Սա մեր թագավորներից ամենահզորը և ամենախոհեմն էր և նրանց բոլո րից 
քաջ»:

1) Արտավազդ II    4) Տրդատ III
2) Տիգրան Երվանդյան   5) Տիգրան IV
3) Արտաշես I    6) Սանատրուկ

8.  Պայմանագրերը համապատասխանեցնել դրանց հետ կապված իրադարձու
թյուններին.

ա.  Դաշինքն ամրապնդվեց հայոց թագավորի քրոջ և պարթևների թագա ժա ռանգ 
Բակուրի ամուսնությամբ:

բ.  Պարսից արքա Ներսեհը ճանաչեց Մեծ Հայքի թագավորության անկա խու թյունը, 
և Տրդատը վերջնականապես հաստատվեց հայոց գահին:
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գ.  Ի նշան հաշտության՝ Տրդատը թագը հանեց և դրեց Ներոնի արձանի մոտ այն 
կայսեր ձեռքից Հռոմում ստանալու պայմանով:

դ.  Դաշինքն ամրապնդվեց Միհրդատ Եվպատորի դստեր և Տիգրան II–ի ամուս
նությամբ: 

ե.  Ըստ դաշինքի՝ «Հայաստանը հայտարարվեց հռոմեական ժողովրդի բարե կամ և 
դաշնակից»:

1) Ապամեայի պայմանագիր  4) Մծբինի պայմանագիր
2) Հռանդեայի պայմանագիր  5) հայ–պարթևական պայմանագիր
3) Արտաշատի պայմանագիր  6) հայ–պոնտական պայմանագիր

9.  Տիգրան Մեծի կողմից գրավված երկրների կամ տարածքների անվանումները 
համապատասխանեցնել տարեթվերին.

ա. Ք. ա. 87 թ.    1) Ասորիք
բ. Ք. ա. 93 թ.    2) Ծոփք
գ. Ք. ա. 94 թ.    3) Կապադովկիա
դ. Ք. ա. 71 թ.    4) Պոնտոս
ե. Ք. ա. 84 թ.    5) Մարաստան
      6) Պտղոմայիս

10. Գահակալման տարիները համապատասխանեցնել արքայի անվանը.
ա. Վաղարշ II    1) 88–110 թթ.
բ. Տրդատ II    2) 66–88 թթ.
գ. Տրդատ I     3) 198–215 թթ.
դ. Խոսրով I    4) 164–185 թթ.
ե. Սանատրուկ    5) 185–198 թթ.
      6) 216–252 թթ.

11. Տարեթվերը համապատասխանեցնել իրադարձություններին.

ա.  Տրդատ Արշակունու հաղթական մենամարտը գոթերի իշխանի դեմ 
բ. Ոսխայի ճակատամարտը
գ.  Մծբինի 40–ամյա խաղաղության պայմանագիրը 
դ. Հռանդեայի ճակատամարտը
ե. Սասանյան հեղաշրջումը Պարսկաստանում

1) 298 թ.     4) 276 թ.
2) 62 թ.     5) 226 թ.
3) 252 թ.     6) 297 թ.

12.  Պաշտամունքի կենտրոնները համապատասխանեցնել աստվածների անուններին.

ա. Արամազդ    դ. Նանե
բ. Անահիտ     ե. Արեգ–Միհր
գ. Վահագն
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1) Տուրուբերան նահանգ, Աշտիշատ ավան
2) Բարձր Հայք նահանգ, Բագառիճ ավան
3) Բարձր Հայք նահանգ, Թիլ ավան
4) Բարձր Հայք նահանգ, Անի ամրոց
5) Այրարատ նահանգ, Երազամույն վայր
6) Բարձր Հայք նահանգ, Երիզա ավան

13. Հեղինակի անունը համապատասխանեցնել աշխատությանը.

ա. «Անաբասիս»   դ. «Հայոց պատմություն»
բ. «Բաքոսուհիներ»   ե. «Մեծ մարդկանց մասին» 
գ. «Հանրապետություն»

1) Մեթրոդորոս Սկեփսացի  4) Ամֆիկրատես Աթենացի
2) Քսենոփոն   5) Էվրիպիդես
3) Պլատոն    6) Մովսես Խորենացի

14.  Արտաշեսյան արքայատոհմի արքաների անունները համապատասխանեցնել 
նրանց հետ կապված իրադարձություններին.

ա. Տիգրան IV   դ. Արտավազդ II
բ. Արտաշես II   ե. Արտավազդ I 
գ. Արտաշես I

1)  Հռոմի դաշնակից Ատրպատականի թագավորությունը միացրեց հայոց թագավո
րությանը:

2)  Զոհվեց Հայաստան ներխուժած սարմատական քոչվոր ցեղերի դեմ մղված ճա
կատամարտում:

3)  Կառուցեց «Արքունի պողոտան», որ միմյանց էր կապում իր տերության երեք 
մայրաքաղաքները:

4)  Պարթևստանի դեմ պայքարում պահպանեց Հայաստանի անկախությունը, բայց 
իր եղբորորդուն ստիպված պատանդ տվեց պարթևներին:

5)  Մահապատժի ենթարկվեց Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի կարգադրու թյամբ:
6)  Երկրի սահմանների պաշտպանությունը պատշաճ կազմակերպելու համար 

ստեղծեց չորս զորավարություններ:

15.  Գահակալման տարիները համապատասխանեցնել Վանի թագավորության 
ար քայի անվանը.

ա. Մենուա    1) Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.
բ. Ռուսա II    2) Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.
գ. Սարդուրի I   3) Ք. ա. 764–735 թթ.
դ. Իշպուինի   4) Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.
ե. Արգիշտի I   5) Ք. ա. 786–764 թթ.
     6). Ք. ա. մոտ 810–786 թթ.
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

1. ՀՀ–ի կազ մում գա վառ ներ են ը նդ գրկ ված Մեծ Հայ քի հետ ևյալ նա հանգ նե րից.
1) Այ րա րատ, Գու գարք, Սյու նիք, Ար ցախ 
2) Գու գարք, Սյու նիք, Այ րա րատ, Ու տիք
3) Ու տիք, Այ րա րատ, Սյու նիք, Տայք
4) Սյու նիք, Գու գարք, Տայք, Այ րա րատ

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

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

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

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

Ե րազ գա վորս, Ա նի, Դվին, Եր ևան

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

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

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

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

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

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

1) բ, ե     3) ա, գ
2) բ, դ     4) ա, ե
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5. Ընտ րել այն շար քը, ո րը կազմ ված է բա ցա ռա պես Վա նա լճի կղ զի նե րից.
1) Լիմ, Կտուց, Ար ճակ, Նա զիկ  
2) Լիմ, Կտուց, Ար տեր, Աղ թա մար
3) Ար տեր, Աղ թա մար, Բերկ րի, Նա զիկ
4) Բերկ րի, Նա զիկ, Աղ թա մար, Կտուց

6. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Քա նի որ 1980–ա կան թթ. հաս տատ վեց, որ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը կազ մել է 

հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նի քի մի մա սը, ո ւս տի ի նք նըս տին քյան վե րա ցավ 
նաև հայե րի եկ վոր լի նե լու վար կա ծի ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

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

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

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

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

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

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

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

7. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա ստ վա ծաշն չի ա ռա ջին՝ Ծնն դոց գր քի հա մա ձայն՝ Հա մաշ խար հային ջր հե ղե ղից հե

տո վե րա ցավ ո ղջ մարդ կու թյու նը, փրկ վեց մի այն Նոյ նա հա պե տը՝ իր ըն տա նի քով, 
ո րի տա պա նը հանգր վա նեց Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում՝ «Ա րա րատ լեռ նե րի վրա»: 

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

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

4)  Բնիկ հայ կա կան պատ մա կան ա վան դազ րույ ցը մեզ է հա սել Մով սես Խո րե նա ցու 
« Հայոց պատ մու թյան» շնոր հիվ, ա վան դազ րույ ցի ա ռան ձին դր վագ ներ ի մի են 
բեր վել XVIII դա րում Մի քայել Չամ չյա նի « Հայոց պատ մու թյան» է ջե րում:
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5)  Վրացական ա վան դու թյան հա մա ձայն՝ Հայկ նա հա պե տի ա նու նով մեր ժո ղո վուր դը 
կոչ վեց հայ, եր կի րը՝ Հայք, Հա յաս տան, ի սկ նրա ժա ռանգ նե րից Ա րամ նա հա պե տի 
ա նու նից ա ռա ջա ցան Հա յաս տա նի «Ար մե նի ա» և հայե րի «ար մեն» ա նուն նե րը:

8.  Ընտ րել այն հն դեվ րո պա կան լե զու նե րը, ո րոնք ի նք նու րույն և ա ռան ձին լեզ վա
ճյու ղեր են.

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

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

9. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Ք. ա. IX դ. 80–70–ա կան թթ. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում հի շա տակ վող պե տա

կան կազ մա վո րում նե րից նշա նա վոր է ին հա րա վում` Մի տան նին, ի սկ հյու սի սում` 
Հա յա սան:

բ.  Ք. ա. 859–843 թթ. ա սո րես տա նյան ար շա վանք նե րին դի մա կա յած Ա րա մուն 
ա սո րես տա նյան աղ բյուր նե րում ան վա նա պես հի շա տակ վող ա ռա ջին ու րար տա
կան ար քան էր:

գ.  Ա րա մ Ու րար տա ցին ոչ մի այն ջախ ջա խել է ա սո րես տան ցի նվա ճող նե րին, այլև 
գրա վել Մա րաս տանն ու Փոքր Ա սի այի զգա լի մա սը և հաղ թա կան ար շա վանք նե
րով հա սել մինչև Պար սից ծո ցի և Սև ծո վի ա փե րը:

դ.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ա ռա ջա ցած պե տա կան կազ մա վո րում նե րից Նաի րի 
թա գա վո րու թյա նը հա ջող վել է Ք. ա. 880–ա կան թվա կան նե րից սկ սած՝ ամ բողջ 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը մի ա վո րել իր իշ խա նու թյան ներ քո: 

ե.  Քա նի որ «Ու րար տուն» դար ձել էր Հա յաս տա նի ը նդ հան րա կան ան վա նում, ո ւս
տի ա սո րես տա նյան աղ բյուր նե րը շա րու նա կում են այդ ա նու նով հի շա տա կել նաև 
Նաի րի թա գա վո րու թյու նը:

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

10.  Ք. ա. 830–ա կան թթ. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի տա րած քում ո րո՞նք է ին ե րեք 
խո շոր հա մա դաշ նու թյուն նե րը.

ա) Ա րատ տա    դ) Նաի րի 
բ) Հա յա սա     ե) Դի աու խի
գ) Է թի ու նի     զ) Ծո ւփա նի

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

11. Ը նտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Ք. ա. 830–ա կան թթ. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սի սարևմ տյան շր ջան նե 

րում կազ մա վոր վել էր Է թի ու նի ե րկ րի հա մա դաշ նու թյու նը:
բ.  Ար գիշ տի I–ի օ րոք Վա նի թա գա վո րու թյու նը (Բի այ նի լի–Ու րար տու–Ա րա րատ) հա

սավ ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյուն նե րի` վե րած վե լով Ա ռա ջա վոր Ա սի այի հզո րա
գույն ու ժի:
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գ.  Ար գիշ տի II–ը, թեև գահ բարձ րա ցավ դժ վա րին ժա մա նա կաշր ջա նում, սա կայն 
կա րո ղա ցավ զարկ տալ քա ղա քա շի նու թյա նը, ար հեստ նե րին ու ա ռևտ րին, հիմ
նեց կամ վե րա կա ռու ցեց բազ մա թիվ ամ րոց ներ, ան ցկաց րեց նոր ջրանցք ներ:

դ.  Ռու սա III–ի իշ խա նու թյան շր ջա նից մեզ հա սած ար ձա նագ րու թյուն նե րը հայտ նա
բեր վել են Ա րա րա տյան դաշ տի և Վա նա լճի ար ևե լյան շր ջան նե րի հնա վայ րե րից: 

ե.  Վանի թագավորության զորքի գերագույն հրամանատարը առաջին սպարապետն էր:
զ.  Մե նո ւայի ա ռա ջին քայ լե րից մեկն էր Եփ րա տի ա ջափ նյա հատ վա ծում ամ րապնդվե

լը, ո րի նվա ճու մից հե տո էլ հիմ նադր վում է ռազ մա վա րա կան խո շոր հե նա կետ 
Մե նո ւա խի նի լի քա ղա քը: 

է.  Վա նի թա գա վո րու թյան հզո րաց ման և տա րա ծաշր ջա նում նշա նա կա լի տե րու
թյուն դառ նա լու գոր ծում կար ևոր դեր խա ղա ցին Իշ պո ւի նի ի և Մե նո ւայի կա տա
րած բա րե փո խում նե րը:

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

12. Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի օ րոք հայոց թա գա վո րու թյան սահ ման նե րը հաս նում է ին՝
1)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Եփ րատ գե տի ա վա զա

նին, ար ևել քում` Կաս պից ծո վին, ի սկ հա րա վում` Հյու սի սային Մի ջա գետ քին
2)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Սև ծո վին, ար ևել քում` 

Կաս պից ծո վին, ի սկ հա րա վում` Հա րա վային Մի ջա գետ քին
3)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Սև ծո վին, ար ևել քում` 

Մա րաս տա նին, ի սկ հա րա վում` Հյու սի սային Մի ջա գետ քին
4)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Ճո րոխ գե տի ա վա զա

նին, ար ևել քում` Մա րաս տա նին, ի սկ հա րա վում` Հա րա վային Մի ջա գետ քին

13. Բե հիս թու նյան ար ձա նագ րու թյու նը ո ՞ր լե զու նե րով է գր ված.
1) է լա մե րեն, ա րա մեե րեն, պարս կե րեն
2) հայե րեն, բա բե լո նե րեն, ա րա մեե րեն
3) հայե րեն, է լա մե րեն, պարս կե րեն
4) է լա մե րեն, բա բե լո նե րեն, պարս կե րեն

14. Ար տա շես I–ի մա սին Մով սես Խո րե նա ցին ի ՞նչ վի պեր գեր է գրի ա ռել.
1) «Ար տա շես և Տիգրան», «Ար տա շես և Ար տա վազդ»
2) «Ար տա շես և Սա թե նիկ», «Ար տա շես և Ար տա վազդ»
3) « Տիգ րան և Ար տա շես», «Ար տա շես և Սա թե նիկ»
4) «Ար տա շես և Եր վանդ», « Տիգ րան և Ար տա շես»

15.  Ո՞ր շար քի բո լոր ե րկր ներն են Տիգ րան Մե ծի տե րու թյան հպա տակ թա գա վո
րու թյուն ներ.

1)  Վիրք, Պալ մի րա, Օս րոյե նե, Ա դի ա բե նե, Ա սո րիք, Աղ վանք, Հրե աս տան, Փյու նի
կի ա, Կի լի կի ա, Կոմ մա գե նե, Մա րաս տան

2)  Ա սո րիք, Աղ վանք, Պարթևս տան, Փյու նի կի ա, Կի լի կի ա, Կոմ մա գե նե, Վիրք, Պալ
մի րա, Օս րոյե նե, Ա դի ա բե նե 
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3)  Փյու նի կի ա, Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Աղ վանք, Պարթևս տան, Վիրք, Պալ մի րա, Օս րո
յե  նե, Ա դի ա բե նե

4)  Փյու նի կի ա, Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Աղ վանք, Մա րաս տան, Վիրք, Պալ մի րա, Օս րոյե
նե, Ա դի ա բե նե

16.  Ա ռանձ նաց նել այն ե րեք պայ ման նե րը, ո րոնք տեղ են գտել Տիգ րան Մե ծի և Գո
դերձ II–ի միջև կնք ված հայ–պարթ ևա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րում.

ա.  Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով հար ձակ վե լու է ին Ա տր պա տա կա նի վրա, ո րի տա
րած քը ստա նա լու էր Հա յաս տա նը, ի սկ շար ժա կան գույքն ու բնակ չու թյու նը` 
Պարթևս տա նը:

բ.  Օս րոյե նեն, Ա դի ա բե նեն և Միգ դո նի ան հետ ստա նա լու դի մաց Պարթևս տա նը 
ճա նա չում էր Տիգ րան Մե ծի գե րիշ խա նու թյու նը:

գ. Պարթևս տա նը վե րա դարձ նում էր Հա յաս տա նից խլած Յո թա նա սուն հո վիտ նե րը:
դ.  Պարթև նե րի ար քան կորց նում էր «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը, ո րն այ նու հետև 

կրե լու է ին Տիգ րանն ու իր հա ջորդ նե րը: 
ե.  Հռո մի դեմ Պարթևս տա նի պա տե րազ մե լու դեպ քում Տիգ րան Մե ծը խոս տա նում էր 

օգ նա կան ու ժեր տրա մադ րել Գո դերձ II–ին:
զ.  Հօ գուտ Հա յաս տա նի` պարթև նե րը հրա ժար վում է ին Հյու սի սային Մի ջա գետ քից 

և Մա րաս տա նից: 
է.  Հօ գուտ Պարթևս տա նի` Հա յաս տա նը հրա ժար վում էր Մա րաս տա նից և Ա տր պա

տա կա նից:

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

17.  Ա ռանձ նաց նել այն ե րեք պայ ման նե րը, ո րոնք տեղ են գտել Տիգ րան Մե ծի և 
Միհր դատ Եվ պա տո րի միջև կնք ված հայ–պոն տա կան դա շին քում.

1)  Հա յաս տա նը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա
վում և ար ևել քում, ի սկ Պոն տո սը` ա րև մուտ քում:

2)  Հռո մի դեմ Տիգ րան Մե ծի պա տե րազ մե լու ո ղջ ըն թաց քում Միհր դատ Եվ պա տո
րը խոս տա նում էր պահ պա նել չե զո քու թյուն:

3)  Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով հար ձակ վե լու է ին Կա պա դով կի այի վրա, ո րի տա րած քը 
պետք է ստա նար Պոն տո սը, ի սկ շար ժա կան գույքն ու բնակ չու թյու նը` Հա յաս տա նը:

4)  Պոն տո սը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա վում և 
ար ևել քում, ի սկ Հա յաս տա նը` ա րև մուտ քում:

5)  Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով հար ձակ վե լու է ին Կա պա դով կի այի վրա, ո րի տա րած քը 
պետք է ստա նար Հա յաս տա նը, ի սկ շար ժա կան գույքն ու բնակ չու թյու նը` Պոն տո սը:

6)  Դա շինքն ամ րապն դե լու նպա տա կով Միհր դատ Եվ պա տորն իր դուստր Կլե ո
պատ րային կնու թյան էր տա լիս Տիգ րան Մե ծին:

7)  Պոն տո սը Հռո մի դեմ պա տե րազ մում Տիգ րան Մե ծից զորք ստա նա լու դի մաց հա
մա ձայ նում էր Փոքր Հայ քը զի ջել Հայոց թա գա վո րու թյա նը:
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18. Գտ նել ի րա դար ձու թյուն նե րի այն շար քը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել Ք. ա. 94 թ.
1)  Սուլ լայի ար շա վան քը Կա պա դով կի ա, Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին, հայ–

պոնտա կան դա շին քի կն քու մը
2)  Վիր քի և Աղ վան քի հպա տա կե ցու մը Տիգ րան Մե ծի օ րոք, հայ–պոն տա կան դա

շին քի կն քու մը, Կոր դու քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին
3)  Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին, Կոր դու քի վե րա մի ա վո րու մը Տիգ րան Մե ծի կող

մից, հայ–պոն տա կան դա շին քի կն քու մը
4)  Պտ ղո մայի սի գրա վու մը հայ կա կան զոր քե րի կող մից, Ա սո րի քի գրա վու մը Տիգ

րան Մե ծի կող մից, Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին

19.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք տեղ են գտել Տիգ րան Մե ծի 
և Պոմ պե ո սի միջև կնք ված հայ–հ ռո մե ա կան պայ մա նագ րում.

1)  Հայ կա կան պե տու թյու նը պահ պա նում էր իր նվա ճում նե րը Հյու սի սային Մի ջա գետ քում:
2)  Հօ գուտ Հռո մե ա կան Հան րա պե տու թյան` Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Ա սո րի քից, 

Պա ղես տի նից, Փյու նի կի այից և Կի լի կի այից:
3)  Հօ գուտ Հռո մե ա կան Հան րա պե տու թյան` Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Ա տր պա

տա կա նից, Ա դի ա բե նե ից, Միգ դո նի այից և Օս րոյե նե ից:
4)  Հօ գուտ Պարթևս տա նի` Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Մա րաս տա նից, Ա տր պա տա

կա նից, Ա դի ա բե նե ից, Միգ դո նի այից և Օս րոյե նե ից:
5)  Մեծ Հայ քը Հռո մին պետք է վճա րեր մեծ ռազ մա տու գանք, որը վճարվելու էր 

Փոքր Հայքի արքայական գանձարանից:
6)  Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Փոքր Հայքն ու Կոմ մա գե նեն, որ տեղ թա գա վոր 

էր հաս տատ վե լու Տիգ րան Կրտ սե րը` պայ մա նով, որ Տիգ րան Մե ծի մա հից հե
տո դրանք մի ա վոր վե լու է ին Մեծ Հայ քի հետ որ պես մեկ պե տու թյուն` Տիգ րան 
Կրտսե րի գա հա կա լու թյամբ:

7)  Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Կոր դուքն ու Ծոփ քը, որ տեղ թա գա վոր էր հաս
տատ վե լու Տիգ րան Կրտ սե րը` պայ մա նով, որ Տիգ րան Մե ծի մա հից հե տո դրանք 
մի ա վոր վե լու է ին Մեծ Հայ քի հետ որ պես մեկ պե տու թյուն` Տիգ րան Կրտ սե րի գա
հա կա լու թյամբ:

20. Գտ նել սխալ պն դում նե րը.
1)  Ք. ա. 68 թ. գար նա նը Լու կուլ լո սի բա նա կը դուրս ե կավ Կոր դու քից և ան ցնե լով 

Հայ կա կան պա րը՝ Տիգ րիս գե տի ա փե րով շարժ վեց դե պի Ար տա շատ:
2)  Ք. ա. 67 թ. հայ կա կան բա նակ նե րը ա զա տագ րե ցին Ծոփ քը, ներ խու ժե ցին Կա

պա դով կի ա:
3) Պոմ պե ո սը Ար ևելք ժա մա նեց Ք. ա. 66 թ. գար նա նը:
4)  Պոմ պե ո սը պարթև նե րին խոս տա ցել էր վե րա դարձ նել Մա րաս տա նը, Հյու սի

սային Մի ջա գետ քը և Կոր դու քը:
5)  Թա գա ժա ռանգ Տիգ րան Կրտ սե րը գնաց պարթև նե րի թա գա վոր Օ րո դես II–ի 

մոտ, ո րն ի դեմս նրա դաշ նա կից գտավ:
6) Պոմ պե ո սը ճա նա չեց Տիգ րան Մե ծի «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը:
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21. Ա ռանձ նաց նել այն կե տե րը, ո րոնք չեն վե րա բե րում Ար տա շա տի պայ մա նագ րին.
1)  Հօ գուտ Հռո մե ա կան Հան րա պե տու թյան՝ Հա յաս տա նը հրա ժար վում էր Ա սո րի

քից, Փյու նի կի այից, Պա ղես տի նից և Կի լի կի այից, այ սինքն՝ Մի ջերկ րա կան ծո վի 
ա ռափ նյա ե րկր նե րից:

2) Հայ կա կան պե տու թյու նը պահ պա նում էր նվա ճում նե րը Հյու սի սային Մի ջա գետ քում:
3)  Հա յաս տա նը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա

վում և ար ևել քում:
4) Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով պետք է գրա վե ին Մի ջա գետ քը:
5)  Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Ծոփքն ու Կոր դու քը, որ տեղ թա գա վոր էր հռ չակ

վե լու Տիգ րան Կրտ սե րը:
6)  Մեծ Հայ քը Հռո մին պետք է վճա րեր ռազմատուգանք, Հա յաս տա նը հայ տա րար

վում էր «հ ռո մե ա կան ժո ղովր դի բա րե կամ ու դաշ նա կից»:
7)  Դա շինքն ամ րապնդ վում էր ար քայի քրոջ և հռո մե ա կան ար քա յազ նի ա մուս նու

թյամբ: 

22. Տրված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ք. ա. 54 թ. գար նա նը հռո մե ա կան 50–հա զա րա նոց բա նա կը Կրա սո սի գլ խա վո

րու թյամբ ժա մա նեց Ա սո րիք:
2)  Ք. ա. 53 թ. մայի սի 6–ին Խա ռան քա ղա քից ոչ հե ռու տե ղի ու նե ցած ճա կա տա

մար տում պարթև զո րա վար Օ րո դե սը ջախ ջա խեց հռո մե ա կան բա նա կը:
3)  Ան տո նի ո սը 60–հա զա րա նոց բա նա կով Ք. ա. 34 թ. ամ ռա նը ար շա վել է Հա յաս

տան և շարժ վել դե պի Ար տա շատ:
4) Ան տո նի ո սի և Օկ տա վի ա նո սի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի է ու նե ցել 
Ք. ա. 31 թ. Ակ ցի ու մի մոտ:
5)  Օկ տա վի ա նո սը, ո րը Ք. ա. 31 թ. պաշ տո նա պես ի րեն հայ տա րա րեց Օ գոս տոս 

(Աշ խար հա կալ), հիմք դրեց հռո մե ա կան կայ սե րա կան վար չա կար գին:
6) Ք. ա. 20 թ. Ար տա շա տում դա վադ րա բար սպան վել է Ար տա շես II–ը:

23. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ք. ա. 36 թ. աշ նա նը՝ նա հան ջի 17–րդ օ րը, հռո մե ա ցի նե րը հա սան Ա րաք սին, և 

նրանց ը նդ հա նուր կո րուս տը կազ մում էր 20 հա զար զին վոր:
2)  Ան տո նի ո սը, չնա յած ցան կա նում էր վրեժխն դիր լի նել Ար տա վազ դից, Ք. ա. 36 թ. 

ան հա ջո ղու թյու նից հե տո շտա պեց բա նա կը դուրս բե րել Հա յաս տա նից ու մեկ նել 
Ե գիպ տոս՝ իր կնոջ՝ թա գու հի Կլե ո պատ րայի մոտ:

3)  Հռո մում Ան տո նի ո սը կազ մա կեր պեց հաղ թա հան դես, ո րի ըն թաց քում հայոց ար
քան ու նրա ըն տա նի քն ան ցնում է ին քա ղա քի փո ղոց նե րով:

4)  Ան տո նի ո սի ու Օկ տա վի ա նո սի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի է ու նե ցել 
Ք. ա. 34 թ. Ա լեք սանդ րի այի մոտ:

5) Ար տա վազդ II–ը իր կեն դա նու թյան օ րոք հռ չակ վել է «Աստ վա ծային» պատ վա նու նով: 

24. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ք. ա. 5 թ. Օկ տա վի ա նոս Օ գոս տո սը մեծ բա նա կով Հա յաս տան է ու ղար կել իր 

որ դե գիր Հու լի ոս Կե սա րին, ո րը գա հըն կեց ա րեց Տիգ րան IV–ին:
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2)  Տիգ րան III–ի շեշտ ված հա կահ ռո մե ա կան դիր քո րոշ ման պատ ճա ռով Հռո մը նրան 
գա հըն կեց ա րեց և գահ բարձ րաց րեց նրա կրտ սեր եղ բո րը` Ար տա շես III–ին:

3)  Հա յաս տա նը թու լաց նե լու նպա տա կով Հռո մը նրա նից ան ջա տեց Ա տր պա տա կա նը 
և այն տեղ թա գա վոր կար գեց իր կա մա կա տար Ա րի ո բար զա նե սին:

4)  Ար տա վազդ II–ը Կրա սո սին ա ռա ջար կում էր պարթև նե րի դեմ ար շա վել ոչ թե 
Հա յաս տա նի հա րա վով, այլ Ա սո րի քի ա նա պատ նե րով` հու սա լով եր կի րը զերծ 
պա հել հռո մե ա ցի նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից:

5)  Պարթև նե րը ոչ մի այն չս տա ցան Պոմ պե ո սի խոս տա ցած տա րածք նե րը, այլև 
Պոմ պե ո սը ճա նա չեց Տիգ րան Մե ծի «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը:

6)  Ք. ա. I դա րում ապ րած հռո մե ա ցի պատ միչ Տա կի տո սը հա վաս տի աց նում է, որ 
Ար տա շա տի տե ղանքն ը նտ րել է Կար թա գե նի հռ չա կա վոր զո րա վար Հան նի բա լը:

7)  Ար տա շես I–ի հանձ նա րա րու թյամբ Սմ բատ Բագ րա տու նի զո րա վա րը ջախ ջա խել է 
վրա ցա կան բա նա կը և Հա յաս տա նին է վե րա դարձ րել Գու գարք նա հանգը:

25.  Ս տորև բեր ված ո ՞ր շարքն է ը նդ գր կում բա ցա ռա պես Մեծ Հայքի Ար շա կու նի թա
գա վոր նե րի.

1) Տիգ րան Մեծ, Տր դատ I, Սա նատ րուկ, Վա ղարշ I, Ար շակ II
2) Տր դատ I, Սա նատ րուկ, Վա ղարշ I, Խոս րով I, Ար տա վազդ II
3) Տր դատ I, Տիգ րան I, Ա շոտ I, Խոս րով I, Պապ
4) Տր դատ I, Սա նատ րուկ, Վա ղարշ I, Վա ղարշ II, Խոս րով I

26. Տրված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.
1) Վա ղարշ II–ը կա ռա վա րել է 185–201 թթ.:
2)  Կի լի կի ա յում՝ Ի սո սի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում, Սեպ տի մոս Սևե րո սը 

սպան վել է:
3) Կա րա կալ լան 215 թ. Ա սո րիք է հրա վի րել Խոս րով I–ին ու ձեր բա կա լել:
4) Տր դատ II–ին Մակ րի նոս կայս րը թագ է ու ղար կել:
5) Տր դատ II–ին հա ջոր դած Խոս րով II–ից հե տո հայոց գահն ան ցել է Տր դատ III–ին:
6) Մծ բի նում կնք վեց հռո մե ա– պարս կա կան 40 –ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նա գիր:
7) Տր դատ II–ին հա ջոր դած Ար տա վազ դից հե տո հայոց գահն ան ցել է Խոս րով II–ին:

27. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Հել լե նիս տա կան մշա կույ թը և հու նա րե նը Հա յաս տա նում տա րա ծում գտան գե րա

զան ցա պես ար քու նի քում և ա վա գա նու շր ջա նում:
2)  Ա ստ վա ծային գե րա գույն ե ռյա կի պաշ տա մուն քը բնիկ ու րար տա կան եր ևույթ է:
3)  Զրա դաշ տա կա նու թյու նը դո ւա լիս տա կան կրոն էր, այ սինքն՝ դրա հետ ևորդ նե րը 

հա վա տում է ին, որ կան եր կու գե րա գույն ա ստ ված ներ՝ չար և բա րի:
4)  Ար ևի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը ե ղել է Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց 

գա վա ռի Ե րա զա մույն վայ րում:
5)  Հայոց դի ցա րա նին բնո րոշ է ե ղել մի ա կենտ րո նու թյու նը՝ Ա րա րիչ ա ստ ծո գլ խա

վո րու թյամբ:
6) Ա րա մե ա կան այ բու բե նը կազմ ված էր 22 տա ռից, գր վել է աջից ձա խ:
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28. Թվարկված նե րից ո ՞ր այ բու բեն ներն են կազմ ված 22 տա ռից.
ա) հու նա կան    գ) պահ լա վա կան
բ) ա րա մե ա կան    դ) ա սո րա կան 
      ե) հայ կա կան
1) ա, բ, գ     3) բ, դ, ե
2) ա, գ, դ     4) բ, գ, դ

29. Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Հու նա կան աղ բյուր նե րը Եր վանդ IV–ի մա սին գրում են, որ նա այն քան հզոր էր, 

որ կա րո ղա ցել էր ա պաս տան տալ սելև կյան տի րա կա լի դեմ ա պս տամ բած նրա 
եղ բո րը:

2)  Մինչև Ք. ա. III դա րի վեր ջը Հա յաս տա նին տի րե լու Սելև կյան տե րու թյան փոր
ձերն ա պար դյուն են ան ցնում, քա նի որ Մեծ և Փոքր Հայ քե րը գոր ծում է ին մի աս
նա բար:

3)  Կամ բի զի մահ վա նից հե տո Ա քե մե նյան տե րու թյան մեջ սկս վում են գա հա կա
լա կան կռիվ ներ, ո րոնք ա վարտ վում են Դա րեհ I–ի հաղ թա նա կով, սա կայն նրա 
իշ խա նու թյան ի րա վա կա նու թյու նը Հա յաս տա նը չի ճա նա չում:

4)  Հա յաս տա նի սատ րապ Եր վանդ III–ը ա մուս նա ցած էր Ա քե մե նյան տի րա կալ Ար
տաք սերք սես II–ի դս տեր հետ, բարձր դիրք էր գրա վում տե րու թյան մեջ և նույ
նիսկ իր սե փա կան պատ կե րով ոս կեդ րամ էր հա տել:

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

6)  Մե նոն զո րա վա րին հա ջող վեց գրա վել Բարձր Հայ քի ոս կու հան քե րը, ո րից հե
տո Ա լեք սանդրն այլևս նոր զորք չու ղար կեց Հա յաս տան:

7)  Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու հս կա յա ծա վալ պե տու թյու նը Ք. ա. 301 թ. բա ժան վեց 
մի քա նի մա սե րի, ո րոն ցից ա մե նա խո շո րը Հա յաս տա նին սահ մա նա կից Սելևկյան 
պե տու թյունն էր:

30.  Ով քե՞ր են կազ մել Հռո մի Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյու նը.
ա) Մար կոս Ան տո նի ոս   դ) Օկ տա վի ա նոս 
բ) Գնե ոս Պոմ պե ոս    ե) Լու կուլ լոս
գ) Հու լի ոս Կե սար    զ) Մար կոս Կրա սոս

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

8–II. Պնդումների փունջ

1. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ըստ ավանդության՝ Բելի նկատմամբ Հայկի տարած հաղթանակի տարին 

(Ք. ա. 2492 թ.) hամարվել է Հայոց մեծ թվականի սկիզբը:
2)  Վան և Ուրմիա լճերի միջև Արամ անունով երկիր հիշատակվել է դեռևս  

Ք. ա. XXIII դարում:
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3)  Միջնադարում հայկական ուժեղ պետություն է ստեղծվել Միջերկրական ծովի 
հյուսիս–արևելքում ընկած Կիլիկիայում, որն ունեցել է մինչև 50 000 քառ. կմ 
տարածք:

4)  Բնիկ հայկական ավանդության համաձայն՝ Հայ(ա) Աստծու անունով մեր ժողո
վուրդը կոչվել է հայ, իսկ երկիրը՝ Հայք, Հայաստան:

5)  Հայկական ավանդության համաձայն՝ Արամայիսի անունով են կոչվել Արմավիր 
քաղաքը և Արագած լեռը:

6)  Հայոց ծագումնաբանության մասին բնիկ հայկական ավանդազրույցում որո շա
կիորեն առանձնանում է ժամանակագրական երկու շերտ՝ նախա քրիս տոնեա
կան և քրիստոնեական:

2. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայոց պետականության պատմության մեջ դարակազմիկ փոփոխությունը՝ 

ան ցումը համադաշնությունների համակարգից կենտրոնացված պետության, 
ավարտվել է Ռուսա II–ի օրոք:

2)  Հայաստանի տարածքում Ք. ա. 830–ական թթ. հայտնի էին երեք խոշոր համա
դաշնություններ՝ Դիաուխի, Վեդուրի և Նաիրի:

3)  Ըստ ավանդության՝ Բելի նկատմամբ Հայկի տարած հաղթանակի տարին 
(Ք. ա. 2492 թ.) համարվել է Բուն Հայոց թվականի սկիզբը:

4) Վանի թագավորությունը գերտերության է վերածել Մենուա արքան:
5)  Սարդուրի II–ի օրոք համահայկական առաջին թագավորությունն ունեցել է տա

րածքային ամենամեծ աճը:
6)  «Սարդուրյան տարեգրության» համաձայն՝ Վանի թագավորության զինված ուժե

րի ընդհանուր թիվը շուրջ 350 հազար էր:

3. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայկազունների տոհմի իշխանությունը վերականգնվել է Ք. ա. VII դ. առա ջին կե

սին՝ Սկայորդու գլխավորությամբ:
2)  Հայկազունների վերականգնված իշխանությունը Հայկական լեռնաշխարհի հա

րավ–արևմուտքում էր և համապատասխանում է սեպագիր աղբյուրներում հիշա
տակվող Արմե–Շուբրիա պետական կազմավորմանը:

3)  Պարույր Նահապետը Ասորեստանի վերջին հենակետ Կարքեմիշ քաղաքը գրա
վելուց հետո թագադրվեց Մարաստանի արքայի կողմից և ճանաչվեց Հայաստա
նի թագավոր:

4)  Երվանդ Սակավակյացի օրոք Հայոց թագավորության սահմանները հյուսիս–
արևմուտքում հասնում էին Սև ծովին, հյուսիս–արևելքում` Կուր գետին, արևելքում` 
Մարաստանին, հարավում` Հյուսիսային Միջագետքին:

5)  Տիգրան Երվանդյանը վճռական պայքարում սպանել է Մարաստանի արքա Աժ
դահակին:

6)  Տիգրան Երվանդյանի դաշնակիցը մարերի դեմ պայքարում պարսից արքա 
Կյուրոս II Մեծն էր:
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4. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Աքեմենյան տերության դեմ Ալեքսանդր Մակեդոնացին իր արշավանքն սկսել է 

Ք. ա. 336 թվականին:
2) Մակեդոնացու ստեղծած տերության մայրաքաղաքը Պերսեպոլիսն էր:
3)  Օգտվելով Ալեքսանդր Մակեդոնացուց Գավգամելայի ճակատամարտում 

Դարեհ III–ի կրած պարտությունից` հայերը վերականգնեցին իրենց անկախ 
պետակա նությունը:

4)  Ծոփքի թագավոր հռչակվեց Գավգամելայի ճակատամարտի մասնակից Միթ
րաուստեսը:

5)  Ալեքսանդր Մակեդոնացու հսկայածավալ պետությունը Ք. ա. 301 թ. բա ժանվեց 
մի քանի մասերի, որոնցից ամենախոշորը Հայաստանին սահմա նակից Պոնտո
սի պետությունն էր:

6)  Երվանդ III–ն այնքան հզոր էր, որ կարողացել էր ապաստան տալ սելևկյան տի
րակալ Անտիոքոս III–ի դեմ ապստամբած նրա եղբորը:

5.  Տիգրան Մեծի և Միհրդատ VI–ի միջև կնքված հայ–պոնտական դաշինքին 
վերա  բերող ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Պոնտոսը գործողությունների ազատություն ստացավ արևմուտքում և արևել քում:
2)  Հռոմի դեմ Տիգրան Մեծի պատերազմելու ողջ ընթացքում Միհրդատ Եվպա տո րը 

պահպանելու էր չեզոքություն:
3)  Կողմերը միացյալ ուժերով հարձակվելու էին Ծոփքի վրա, որի տարածքը պետք է 

ստանար Հայաստանը, իսկ շարժական գույքն ու բնակչությունը` Պոնտոսը:
4)  Հայաստանը գործողությունների ազատություն ստացավ հյուսիսում, հարա վում 

և արևելքում:
5)  Հռոմի դեմ պատերազմում Տիգրան Մեծից զորք ստանալու դիմաց Պոնտոսը հա

մաձայնեց Փոքր Հայքը զիջել Հայոց թագավորությանը:
6)  Դաշինքն ամրապնդելու նպատակով Միհրդատն իր դուստր Կլեոպատրային 

կնության տվեց Տիգրան Մեծին:

6. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հելլենիստական դարաշրջանում հայ մշակույթի երկրորդ` հելլենիստական շեր

տի կրողները գլխավորապես վերին խավերի և քաղաքային ազատ բնակ չության 
ներկայացուցիչներն էին:

2)  Հելլենիստական դարաշրջանի վերջերին Հայաստանում Սասանյանները փորձե
ցին տարածել զրադաշտականությունը, որը դուալիստական կրոն էր:

3)  Հայաստանի աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված` հայ մշակույթը 
մշտապես ազդվել է տարաշխարհիկ մշակույթներից և կորցրել է իր ինքնա
տիպությունն ու բնորոշ գծերը:

4)  Հայաստանը, պայմանավորված իր աշխարհագրական դիրքով, խաչմերուկ և 
կապող օղակ է եղել Արևելքի ու Արևմուտքի միջև:
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5)  Հայկական հելլենիզմի պատմությունն ընդունված է բաժանել երեք փուլի՝ հին, 
միջին և նոր:

6)  Հայկական կամ Արևելյան Տավրոսի լեռնաշղթայում գտնվող Նեմրութ լեռան 
սրբավայրը կառուցել է Անտիոքոս I Երվանդունին:

7. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ըստ հույն պատմիչ Ստրաբոնի՝ Արտաշատի տեղանքն ընտրել էր կարթա գե նացի 

զորավար Հաննիբալը:
2)  Հայաստանում ապաստան գտած Հաննիբալը գլխավորել է հայոց նոր մայրա

քաղաքի շինարարական աշխատանքները:
3)  Արտաշես I–ի կարևոր ձեռնարկումներից էր հողային բարեփոխումը, որի վերա

բերյալ հրամանագիրը հրապարակվել է Ք. ա. 185 թվականին:
4)  Արտաշես I–ի ռազմական բարեփոխման արդյունքում ստեղծվեցին չորս զորա

վարություններ:
5) Արտաշես I–ի վարչական բարեփոխմամբ երկիրը բաժանվեց 120 գավառների:
6)  Արտաշես I–ը մեծարվել է բազմաթիվ տիտղոսներով, իսկ դեռ իր կենդա նու թյան 

ժամանակ նա աստվածացվել է:

8. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ք. ա. 53 թ. Խառան քաղաքից ոչ հեռու տեղի ունեցած ճակատամարտում Կրա

սոսը սպանվեց իր որդու հետ միասին:
2) Հռոմի Երկրորդ եռապետության անդամներից էր նաև Օկտավիանոսը:
3)  Օկտավիանոսը Ք. ա. 34 թ. Ակցիումի ծովամարտում լիակատար պարտու թյան 

մատնեց Անտոնիոսին:
4)  Արտավազդ II–ը ընտանիքով մեկնել էր Ալեքսանդրիա՝ իր դստեր և Անտոնիոսի 

որդու ամուսնության հարցը քննարկելու, սակայն նենգաբար ձերբակալվեց եռա
պետի կողմից:

5)  Արտաշես II–ի դրամների վրա նույնպես դրոշմվել է «Արքայից արքա» մակագրու
թյունը:

6)  Տիգրան III–ի ինքնուրույն և պարթևամետ քաղաքականություն վարելու ապա
ցույցը պահլավերեն մակագրությամբ դրամների թողարկումն էր։

9. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Պոմպեոսի կողմից Պոնտոսը ռազմակալելուց հետո Միհրդատ Եվպատորը նա

հանջեց իր տերության հյուսիսային երկրամասերը, որտեղ էլ Ք. ա. 63 թ. ինքնա
սպան եղավ:

2)  Արտավազդ II–ը Կրասոսին առաջարկել էր պարթևների դեմ արշավել ոչ թե Հա
յաստանի հարավով, այլ Ասորիքի անապատներով` հուսալով երկիրը զերծ պա
հել հռոմեացիների ասպատակություններից:

3)  Կրասոսի պարտությունից հետո Հռոմի դիրքերն Արևելքում սասանվեցին, որից 
օգտվելով՝ պարթևական զինված ուժերը՝ թագաժառանգ Բակուրի, և հայկական 
զորամասերը՝ Վասակ զորավարի գլխավորությամբ, հռոմեացի ներին դուրս մղե
ցին Ասորիքից, Կիլիկիայից, Եգիպտոսից, Պաղեստինից և Հրեաստանից:



ZANG
AK

71

4)  Պարթևների արքա Հրահատ IV–ը հիանալի գիտակցում էր, որ Հայաստանից 
հետո Պարթևստանն է լինելու Հռոմի հաջորդ թիրախը, ուստի փոխեց իր վե րա
բերմունքը և ռազմական զգալի օգնություն տրամադրեց Հայաստանին:

5)  Հայաստանը թուլացնելու նպատակով Հռոմը նրանից անջատեց Ատրպա տա
կանը և այնտեղ թագավոր կարգեց իր կամակատար Արիոբարզանեսին:

6)  Տիգրան III–ի մահից հետո գահ է բարձրացել նրա որդի Տիգրան IV–ը, որը 
թագավորեց որպես անկախ ու ինքնիշխան միապետ:

10. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հռոմեական 100–հազարանոց բանակով Ասորիք ժամանած Կրասոսը ծրագրել էր 

ջախջախել Պարթևստանը և հասնել Հնդկաստան:
2)  Կրասոսի ծրագիրը չիրագործվեց, որովհետև նա մահացավ ծանր հիվանդու

թյունից:
3)  Հռոմի Առաջին եռապետության անդամ Անտոնիոսին բաժին էր հասել Արևելքը:
4)  Ք. ա. 36 թ. Անտոնիոսը 60–հազարանոց բանակով անձամբ ժամանեց Արևելք:
5)  Անտոնիոսը Հայաստանի տարածքով մտավ Ատրպատական և շարժվեց դեպի 

նրա մայրաքաղաք Փրաասպա:
6)  Անտոնիոսի պարթևական արշավանքն ավարտվեց նրա ջախջախիչ պար տու

թյամբ. զորքի ընդհանուր կորուստը կազմում էր 20 հազար զինվոր:

11. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հռանդեայի ճակատամարտում պարտված հռոմեացիներին հայերն ու պարթև

ները ստիպել են ծնկաչոք անցնել նիզակներով պատրաստված «լծի» տակով:
2)  Հռոմեական կայսրությունում մղված գահակալական կռիվների ընթացքում չեզո

քություն պահպանած հայոց Վաղարշ II թագավորը հաշտություն կնքեց հաղթա
նակած թեկնածուի և Հռոմի նոր կայսր Կարակալլայի հետ:

3)  Կարակալլան 215 թ. խաբեությամբ իր մոտ՝ Ասորիք է հրավիրել Վաղարշ II–ի 
որդի Խոսրով I–ին ու ձերբակալել նրան:

4)  Դրանից հետո Հայաստանում թագավոր է դարձել Տրդատ II–ը, որը երկրից 
վտարել է Կարակալլայի ուղարկած զորքը:

5)  Տրդատ II–ը շուտով գլխավորեց պայքարը Սասանյանների դեմ, որի արդյուն  քում 
պարթև Արշակունիները վերականգնեցին Պարթևական թագավորու թյունը:

6)  Տրդատ II–ին հաջորդած Խոսրով II–ից հետո հայոց գահն անցել է Տրդատ III–ին:

12. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայկական լեռնաշխարհի այսօր հայտնի հնագույն պետության՝ Արատտայի 

հովա նավոր աստվածը Հայկն էր՝ Արամազդ աստծո որդին:
2)  Աստվածաշնչի համաձայն՝ բոլոր ազգերն առաջացել են Ադամի երեք որդի ներից՝ 

Հաբեթից, Քամից և Սեմից:
3)  Հայ(ա) աստծո պաշտամունքը կապվում էր Հայկական լեռնաշխարհի Եփ րատ և 

Տիգրիս գետերի ակունքների հետ:
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4)  Հայոց ծագումնաբանության մասին բնիկ հայկական ավանդազրույցում որո շա
կի որեն առանձնանում է ժամանակագրական երկու շերտ՝ նախա քրիս  տո նե ա
կան և քրիստոնեական:

5)  Թորգոմա տունը եղել է Եփրատի միջին ավազանում և հիշատակվել է դեռևս 
Ք. ա. XX–XVIII դարերում:

6)  Ըստ վրացական ավանդության՝ Թարգամոսի ավագ որդի Հայոսից առա ջա  ցել են 
հայերը, Քարթլոսից՝ վրացիները, իսկ մյուս չորս որդիներից՝ կով կաս յան մի շարք 
ժողովուրդներ:

13. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Վանի թագավորության արքունի գործակալներից են զորավար–սպարապետ նե

րը, բդեշխները, արքունի հացատարները, դպիրները և այլն:
2) Ք. ա. III դարում գոյություն են ունեցել հայկական չորս պետություններ:
3)  Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Դարեհ II–ը նույն թվականին են սկսել գահա կա լել 

իրենց երկրներում:
4) Երվանդ Վերջինի օրոք Մեծ Հայքի հոգևոր կենտրոնը Բագարանն էր:
5)  Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներով Հռոմում սկզբնավորվել է հելլե

նիզմի՝ հունականության դարաշրջանը:
6)  Գավգամելայի և Ակցիումի ճակատամարտերը հայերի համար ունեցել են նույն 

քաղաքական նշանակությունը. Մեծ Հայքը և Փոքր Հայքը հռչակվել են անկախ 
պետություններ:

14. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայոց ծագումնաբանության մասին բնիկ հայկական ավանդազրույցում որո շա

կիորեն առանձնանում է ժամանակագրական երկու շերտ՝ նախա քրիս տոնեական 
և հելլենիստական:

2) Հայոց մեծ թվականի սկիզբ է համարվում 552 թ. հուլիսի 11–ը:
3)  Միջնադարում հայկական ուժեղ պետություն է ստեղծվել Միջերկրական ծովի հյու

սիս–արևելքում ընկած Կիլիկիայում, որն ունեցել է մինչև 150 000 քառ. կմ տարածք:
4)  Բնիկ հայկական ավանդության համաձայն՝ Հայ(ա) Աստծու անունով մեր ժո ղո 

վուրդը կոչվել է հայ, իսկ երկիրը՝ Հայք, Հայաստան:
5)  Հայկական ավանդության համաձայն՝ Արամայիսի անունով են կոչվել Արմավիր 

քաղաքը և Արագած լեռը:
6)  Վան և Ուրմիա լճերի միջև Արամ անունով երկիր հիշատակվել է դեռևս  

Ք. ա. XXIII դարում:

15. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Պարույր նահապետը Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն գրավելուց հետո թա

գադրվեց Մարաստանի արքայի կողմից և ճանաչվեց Հայաստանի թագավոր:
2)  Երվանդ Սակավակյացի օրոք Հայոց թագավորության սահմանները հյուսիս–

արևմուտքում հասնում էին Սև ծով, հյուսիս–արևելքում` Կուր գետ, արևելքում` 
Մե դիա, հարավում` Հյուսիսային Միջագետք:
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3)  Տիգրան Երվանդյանը վճռական պայքարում սպանել է Մարաստանի արքա 
Աժդահակին:

4)  Տիգրան Երվանդյանի դաշնակիցը մարերի դեմ պայքարում պարսից արքա 
Կյուրոս II Մեծն էր:

5)  Հայկազունների տոհմի իշխանությունը Սկայորդու գլխավորությամբ վերա
կանգնվել է Ք. ա. VII դ. վերջին:

6)  Հայկազունների վերականգնված իշխանությունը Հայկական լեռնաշխարհի հա
րավ–արևելքում էր և համապատասխանում է սեպագիր աղբյուրներում հիշա
տակ վող Արմե–Շուբրիա պետական կազմավորմանը:

16. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Սասանյանները 226 թ. տապալեցին պարթև Արշակունիներին և տիրացան գա հին:
2)  Մինչև VIII դարի կեսերը Սասանյանները տարածաշրջանում վարում էին ծավալա

պաշտական քաղաքականություն:
3)  III դարի սկզբներին Հայաստանում ստեղծված խառնաշփոթ վիճակը Մովսես 

Խորենացին անվանել է «ժամանակ անիշխանության»:
4)  Խոսրով II–ի որդի Տրդատը 286 թ. հաղթել էր գոթերի իշխանին՝ նրա դեմ մենա

մարտելով հռոմեական կայսեր փոխարեն:
5) Առաջին անգամ հայոց գահին Տրդատ II–ը հաստատվել է 287 թվականին:
6)  Սասանյան արքա Ներսեհը միայն Ոսխայի ճակատամարտում կրած պար տու

թյունից հետո՝ նույն թվականին կնքված հաշտությամբ ճանաչեց Մեծ Հայքի թա
գավորության անկախությունը:

17. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայաստանի տարածքում Ք. ա. 830–ական թթ. ձևավորվել էին մի քանի համա

դաշ նություններ, որոնցից ամենամեծը Էթիունի երկրի համադաշ նությունն էր:
2)  Մենուան Վանի թագավորության հյուսիսարևելյան սահմաններն ամ րա պնդե լու 

նպատակով արշավել է Դիաուխի երկրի վրա:
3)  Ռազմական ոլորտի բարեփոխումների շնորհիվ Իշպուինին Ք. ա. 820–ական թթ. 

ընդլայնեց թագավորության սահմանները Ուրմիա լճի ավազանի հարավում՝ նե
րառելով Արդինի–Մուսասիր երկիրը:

4)  Իշպուինիի գահակալության երկրորդ շրջանում իրականացված կրոնական բա
րեփոխման արդյունքում ստեղծվեց թագավորության համար միասնական դիցա
րան, որն արձանագրվել է «Խալդյան դարպասի» վրա:

5)  «Խալդյան դարպասի», որը հետագայում մեր ժողովրդի կողմից կոչվել է «Մհե րի 
դուռ», արձանագրությունը կատարվել է Իշպուինիի և նրա որդու անունով:

6)  Սարդուրի II–ը ասորեստանյան աղբյուրներում հիշատակվել է Ք. ա. 733 թ.՝ 
Սարգոն II–ի զորքերին դիմակայելու առնչությամբ:

18. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արտաշատում կնքված հայ–պարթևական պայմանագրի համաձայն՝ Տիգրան Մեծը 

սկսեց ծավալվել արևելյան ուղղությամբ:
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2)  Նվաճված Մարաստանի Գոդերձ II թագավորը հպատակվեց հայոց թագավո րին, 
հետ ստացավ իր թագը, ավելին՝ ամուսնացավ Տիգրան II–ի դստեր հետ:

3)  Ք. ա. 84 թ. սկսված հռոմեա–պարթևական բանակցություններն ավարտվեցին 
նույն տարում Հայաստանի դեմ ուղղված պայմանագրի կնքմամբ:

4)  Արտաշատում կնքված հայ–հռոմեական հաշտության պայմանագրի հա մա ձայն՝ 
Տիգրան Մեծը Հռոմին զիջեց Հյուսիսային Միջագետքը:

5)  Թագաժառանգ Տիգրան Կրտսերը Պոմպեոսի օգնությամբ հասավ իր նպա տա
կին՝ դարձավ Մեծ Հայքի թագավոր:

6)  Պարթևների արքա Հրահատ III–ի հետ կնքած պայմանագրի համաձայն՝ Տիգրան 
Մեծը գրավեց Հյուսիսային Միջագետքը:

19. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հռանդեայում խայտառակ ձևով պարտված Պետոսը լուր ուղարկեց Հռոմ, թե 

իբր Արևելքում իրավիճակը չի փոխվել, սակայն Ներոնը տեղեկացել էր, որ հռո
մեական լեգեոնները հեռացել էին Հայաստանից:

2)  Վաղարշ II–ից հետո Մեծ Հայքի թագավոր դարձավ նրա որդին, որով Հայաստա
նում հաստատվեց Արշակունիների ժառանգական դինաստիան:

3)  Տրդատ II–ը, ի պաշտպանություն պարթև Արշակունիների, արշավանքներ ձեռ
նարկեց Սասանյանների դեմ և նույնիսկ հասավ մինչև Տիզբոն:

4)  Տրդատ II–ի գլխավորած պայքարը Սասանյանների դեմ հաջողությամբ չավարտ վեց:
5)  Սասանյան Շապուհ I արքան հարձակվեց Հայաստանի վրա, և Տրդատ II–ը 

ստիպված հեռացավ Հռոմեական կայսրության սահմաններ:
6)  Մծբինում կնքված հռոմեա–պարսկական 40–ամյա խաղաղության պայմա

նագրով Սասանյան Ներսեհ թագավորը ճանաչեց Մեծ Հայքի թագա վո րության 
ան կախությունը:
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ՄԱՍ Բ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1. Ե՞րբ է կա ռուց վել Վա ղար շա պա տի Ս. Էջ մի ա ծին Մայր տա ճա րը.
1) 305 թ.  2) 303 թ.  3) 313 թ.  4) 301 թ.

2. Ե՞րբ է քրիս տո նե ու թյու նը Հա յաս տա նում հռ չակ վել պե տա կան կրոն.
1) 305 թ.  2) 303 թ.  3) 300 թ.  4) 301 թ.

3. Մինչև ո ՞ր թվա կանն է գա հա կա լել Տր դատ III Մե ծը.
1) 298  2) 320   3) 338    4) 330

4. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տի րան Ար շա կու նին.
1) 338–350 թթ.    3) 330–338 թթ.
2) 350–368 թթ.    4) 309–379 թթ.

5. Ե՞րբ է գու մար վել ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վը Նի կե ա յում.
1) 313 թ.  2) 335 թ.  3) 354 թ.  4) 325 թ.

6. Ե՞րբ է գու մար վել Աշ տի շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) 350 թ.  2) 355 թ.  3) 345 թ.  4) 354 թ.

7. Ե՞րբ է կնք վել հռո մե ա–պարս կա կան պայ մա նա գի րը («ա մո թա լի»).
1) 336 թ.  2) 363 թ.  3) 360 թ.  4) 365 թ.

8. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ձի րա վի ճա կա տա մար տը.
1) 373 թ.  2) 371 թ.  3) 372 թ.  4) 370 թ.

9.  Ար շակ II–ի կա ռա վար ման շր ջա նում ե ՞րբ պա տե րազմ սկս վեց Հռո մի ու Պարս
կաս տա նի միջև.

1) 354 թ.  2) 359 թ.  3) 364 թ.  4) 367 թ.

10. Ե՞րբ է Մու շե ղ սպարապետը զոր քով շարժ վել Գան ձակ.
1) 368 թ.  2) 372 թ.  3) 379 թ.  4) 378 թ.

11. Ե՞րբ է գա հա կա լել Վա րազ դատ թա գա վո րը.
1) 370–374 թթ.    3) 350–368 թթ.
2) 374–378 թթ.    4) 378–387 թթ.

12. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար շակ III–ը.
1) 388–414 թթ.    3) 370–374 թթ.
2) 374–378 թթ.    4) 378–387 թթ.
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13. Ե՞րբ է գա հա կա լել Վռամ շա պու հը.
1) 378–387 թթ.    3) 388–414 թթ.
2) 422–428 թթ.    4) 415–419 թթ.

14. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա շես Ար շա կու նին.
1) 388–414 թթ.    3) 415–428 թթ.
2) 415–419 թթ.    4) 422–428 թթ.

15. Ե՞րբ է վախ ճան վել Սա հակ Պարթ ևը.
1) 440 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ի ն  3) 439 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ի ն
2) 440 թ. փետր վա րի 17–ի ն   4) 439 թ. փետր վա րի 17–ին

16. Ե՞րբ է վախ ճան վել Մես րոպ Մաշ տո ցը.
1) 439 թ. փետր վա րի 17–ի ն   3) 440 թ. փետր վա րի 17–ի ն
2) 439 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ի ն  4) 440 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ին

17. Ե՞րբ է գու մար վել Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) 440 թ.  2) 443 թ.  3) 434 թ.  4) 449 թ.

18. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը.
1) 451 թ.  2) 447 թ.  3) 449 թ.  4) 450 թ.

19. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը.
1) 451 թ. մայի սի 6–ի ն   3) 451 թ. մայի սի 26–ի ն
2) 451 թ. մայի սի 28–ի ն   4) 450 թ. մայի սի 26–ին

20. Ե՞րբ են հայ նա խա րար նե րը ժա մա նել Տիզ բոն.
1) 449 թ. աշ նա նը    3) 450 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 450 թ. ապ րի լին    4) 451 թ. ձմ ռա նը

21.  Ե՞րբ պարսից գե րու թյու նից հայ րե նիք վե րա դար ձան ո ղջ մնա ցած հայ նա խա
րար նե րը.

1) 459 թ.  2) 460 թ.  3) 462 թ.  4) 464 թ.

22. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը.
1) 483 թ.  2) 482 թ.  3) 484 թ.  4) 481 թ.

23. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը.
1) 483 թ.  2) 482 թ.  3) 481 թ.  4) 484 թ.

24. Ե՞րբ է կնք վել Նվար սա կի պայ մա նա գի րը.
1) 485 թ.  2) 483 թ.  3) 484 թ.  4) 486 թ.

25. Ո՞ր թվա կա նից է գա հա կա լել Վա չա գան Բա րե պաշ տը.
1) 481   2) 480   3) 485   4) 484
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26. Ե՞րբ է Բաբգեն Ա–ն գու մար ել Դվի նի եկեղեցական ժո ղո վը.
1) 554 թ.  2) 545 թ.  3) 504 թ.  4) 506 թ.

27.  Հով հան նես և Ար տա վան Ար շա կու նի նե րի գլ խա վո րած հա կա բյու զան դա կան 
ա պս տամ բու թյու նը սկս վել է`

1) 536 թ.  2) 540 թ.  3) 539 թ.  4) 548 թ.

28. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Հա յաս տա նի բա ժա նու մը Բյու զան դի այի և Պարս կաս տա նի միջև.
1) 590 թ.  2) 532 թ.  3) 571 թ.  4) 591 թ.

29. Ե՞րբ է Խոս րով II–ը գու մա րել Տիզ բո նի ժո ղո վը.
1) 618 թ.  2) 615 թ.  3) 614 թ.  4) 607 թ.

30. Ե՞րբ է Կո մի տաս Մա մի կո նյա նը օծ վել հայոց կա թո ղի կոս.
1) 615 թ.  2) 618 թ.  3) 614 թ.  4) 631 թ.

31. Ե՞րբ է կա ռա վա րել մարզ պան Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նին.
1) 615–628 թթ.    3) 628–632 թթ.
2) 610–641 թթ.    4) 641–668 թթ.

32. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը.
1) 637 թ.  2) 639 թ.  3) 636 թ.  4) 640 թ.

33. Ե՞րբ է Թե ո դո րոս Ռշ տու նին վե րա մի ա վո րել Հա յաս տա նը.
1) 652 թ.   2) 642 թ.  3) 650 թ.  4) 639 թ.

34. Ե՞րբ է կնք վել հայ–ա րա բա կան դաշ նա գի րը.
1) 639 թ.  2) 643 թ.  3) 647 թ.  4) 652 թ.

35. Ե՞րբ Խա չա փայ տը վե րա դարձ վեց Ե րու սա ղեմ.
1) 631 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ի ն  3) 632 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ի ն
2) 635 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ի ն  4) 630 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ի ն

36. Ե՞րբ է կազմ վել Ար մի նի ա փո խար քա յու թյու նը.
1) 699 թ.  2) 701 թ.  3) 700 թ.  4) 703 թ.

37. Ե՞րբ է Ար մի նի այի կենտ րոն դար ձել Պար տա վը.
1) VII դ. վեր ջին    3) VIII դ. վեր ջին
2) VIII դ. սկզ բին    4) IX դ. սկզ բին

38. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել հայե րի հա կաա րա բա կան ա ռա ջին ա պս տամ բու թյու նը.
1) 701 թ.  2) 705 թ.  3) 725 թ.  4) 703 թ.

39. Ե՞րբ է ան ցկաց վել Հեր թի աշ խար հա գի րը.
1) 705 թ.  2) 715 թ.  3) 725 թ.  4) 748 թ.
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40. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը.
1) 774 թ. ապ րի լի 15–ի ն   3) 775 թ. ապ րի լի 15–ի ն
2) 774 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 775 թ. ապ րի լի 24–ին

41. Ե՞րբ է Ա շոտ Բագ րա տու նին (Մ սա կեր) ճա նաչ վել հայոց իշ խան.
1) 855 թ.  2) 826 թ.  3) 804 թ.  4) 814 թ.

42. Ե ՞րբ է Սմ բատ սպա րա պե տի որ դի Ա շոտ Բագ րա տու նին ճա նաչ վել հայոց իշ
խան ու սպա րա պետ.

1) 862 թ.  2) 850 թ.  3) 855 թ.  4) 804 թ.

43. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րյան լճի ճա կա տա մար տը.
1) 850 թ.  2) 855 թ.  3) 853 թ.  4) 852 թ.

44. Բու ղան ե ՞րբ ու ղարկ վեց Հա յաս տան.
1) 851 թ.  2) 854 թ.  3) 853 թ.  4) 852 թ.

45.  Ե՞րբ է հայոց իշ խան և սպա րա պետ Ա շոտ Բագ րա տու նին ճա նաչ վել հայոց իշ
խա նաց իշ խան.

1) 869 թ.   2) 885 թ.  3) 862 թ.  4) 855 թ.

46. Ե՞րբ է գու մար վել Շի րա կա վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) 885 թ.  2) 869 թ.  3) 865 թ.  4) 876 թ.

47.  Ե՞րբ է Զա քա րի ա Ձա գե ցու նա խա ձեռ նու թյամբ հրա վիր վել հայ իշ խան նե րի հա
տուկ ժո ղո վը.

1) 876 թ.  2) 885 թ.  3) 867 թ.  4) 869 թ.

48. Ե՞րբ է Ա շոտ I Բագ րա տու նին օծ վել հայոց թա գա վոր.
1) 885 թ. հուն վա րի 6–ի ն   3) 885 թ. հուն վա րի 28–ի ն
2) 885 թ. օ գոս տո սի 26–ի ն   4) 885 թ. ապ րի լի 25–ին

49. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սմ բատ I Բագ րա տու նին.
1) 885–890 թթ.    3) 928–953 թթ.
2) 914–928 թթ.    4) 890–914 թթ.

50. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ա շոտ II Բագ րա տու նին.
1) 885–890 թթ.    3) 890–914 թթ.
2) 928–953 թթ.    4) 914–928 թթ.

51. Ե՞րբ է խա լի ֆը Ա շոտ II–ին ճա նա չել Հա յաս տա նի շահն շահ.
1) 921 թ.  2) 915 թ.  3) 922 թ.  4) 925 թ.

52. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ա բաս Բագ րա տու նին.
1) 953–977 թթ.    3) 914–928 թթ.
2) 928–953 թթ.    4) 890–914 թթ.
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53. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ա շոտ III Բագ րա տու նին.
1) 953–977 թթ.    3) 928–953 թթ.
2) 914–928 թթ.    4) 977–990 թթ.

54. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սմ բատ II Բագ րա տու նին.
1) 990–1020 թթ.    3) 928–953 թթ.
2) 977–990 թթ.    4) 953–977 թթ.

55. Ե՞րբ է Դվի նի ա մի րա յու թյու նը մի աց վել Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյա նը.
1) 987 թ.  2) 977 թ.  3) 978 թ.  4) 989 թ.

56. Ե՞րբ է գա հա կա լել Գա գիկ I Բագ րա տու նին.
1) 977–990 թթ.    3) 989–1048 թթ.
2) 1020–1041 թթ.    4) 990–1020 թթ.

57. Ե՞րբ է գա հա կա լել Դա վիթ Ան հո ղի նը.
1) 1029–1065 թթ.    3) 1042–1045 թթ.
2) 989–1048 թթ.    4) 990–1020 թթ.

58. Ե՞րբ է ա վարտ վել Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը.
1) 1001 թ.  2) 1010 թ.  3) 1000 թ.  4) 1011 թ.

59. Տայ քը Բյու զան դա կան կայս րու թյա նը մի աց վեց՝
1) 998 թ.  2) 1000 թ.  3) 1001 թ.  4) 1021 թ.

60. Կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը Աղ թա մար կղ զուց ե ՞րբ Ար գի նայի վանք տե ղա փոխ վեց.
1) 922 թ.  2) 948 թ.   3) 921 թ.  4) 928 թ.

61. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյու նը.
1) 921 թ.  2) 915 թ.  3) 908 թ.  4) 963 թ.

62. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը.
1) 987 թ.  2) 978 թ.  3) 908 թ.  4) 963 թ.

63. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Վա նան դի թա գա վո րու թյու նը.
1) 978 թ.  2) 987 թ.  3) 961 թ.  4) 963 թ.

64. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը.
1) 987 թ.  2) 963 թ.  3) 978 թ.  4) 966 թ.

65. Ե՞րբ է Տա րո նի Բագ րա տու նի նե րի իշ խա նու թյու նը բռ նակց վել Բյու զան դի ային.
1) 1001 թ.  2) 966 թ.  3) 1021 թ.  4) 1065 թ.

66. Ե՞րբ է գա հա կա լել Գա գիկ II Բագ րա տու նին.
1) 1020–1041 թթ.    3) 1042–1045 թթ.
2) 989–1048 թթ.    4) 1029–1065 թթ.
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67. Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյու նը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նա լուց՝
1) 1113 թ.  2) 1022 թ.  3) 1021 թ. 4) 1065 թ.

68. Ո՞ր թվա կան նե րին է գո յու թյուն ու նե ցել Վա նան դի (Կար սի) թա գա վո րու թյու նը.
1) 964–1065 թթ.    3) 963–1065 թթ.
2) 967–1064 թթ.    4) 968–1067 թթ.

69. Ե՞րբ է սել ջու կյան բա նակն ա ռա ջին ան գամ արշավել Հա յաս տան.
1) 1047 թ.  2) 1045 թ.  3) 1048 թ.  4) 1054 թ.

70. Ե՞րբ է սել ջու կյան բա նա կը ե րկ րորդ ան գամ ար շա վել Հա յաս տան.
1) 1045 թ.  2) 1047 թ.  3) 1048 թ.  4) 1054 թ.

71. Ե՞րբ է սել ջու կյան բա նա կը եր րորդ ան գամ ար շա վել Հա յաս տան.
1) 1047 թ.  2) 1054 թ.  3) 1048 թ.  4) 1045 թ.

72. Ե՞րբ է Ա լփ Արս լա նի գլ խա վո րած սել ջու կյան բա նա կը ներ խու ժել Հա յաս տան.
1) 1054 թ.  2) 1071 թ.  3) 1065 թ.  4) 1064 թ.

73. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը.
1) 1071 թ.  2) 1065 թ.  3) 1064 թ.  4) 1080 թ.

74. Ե՞րբ է Սար գիս Զա քա րյա նը ստա ցել ա միրս պա սա լա րի պաշ տո նը.
1) 1174 թ.  2) 1184 թ.  3) 1185 թ.  4) 1125 թ.

75. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ա զա տագ րել Ամ բեր դը.
1) 1203 թ.  2) 1206 թ.  3) 1199 թ.  4) 1196 թ.

76.  Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժե րը Զաքարյանների հրամանատարությամբ ա զա
տագ րել Ա նին.

1) 1199 թ.  2) 1209 թ.  3) 1203 թ.  4) 1206 թ.

77. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ա զա տագ րել Կար սը.
1) 1203 թ.  2) 1209 թ.  3) 1206 թ.  4) 1199 թ.

78. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ա զա տագ րել Դվի նը.
1) 1209 թ.  2) 1203 թ.  3) 1199 թ.  4) 1206 թ.

79.  Ե՞րբ է մոն ղո լա կան բա նա կը Չար մա ղա նի գլ խա վո րու թյամբ ներ խու ժել Հա յաս տան.
1) 1236 թ.  2) 1232 թ.  3) 1231 թ.  4) 1220 թ.

80.  Մոն ղոլ նե րը ե ՞րբ գրա վե ցին Հա րա վային Հա յաս տա նի շր ջան նե րը՝ Տա րո նը, 
Վաս պու րա կա նը և Ա ղձ նի քը.

1) 1244 թ.  2) 1245 թ.  3) 1249 թ.  4) 1236 թ.



ZANG
AK

81

81. Ցե ղա պետ Թե մու չի նը ը նտր վեց խան՝
1) 1220 թ.  2) 1206 թ.  3) 1209 թ.  4) 1249 թ.

82.  Ա նե ցի նե րը ե ՞րբ պատ վի րա կու թյուն ու ղար կե ցին վրաց թա գա վոր Դա վիթ Շի նա
րա րի մոտ և հայտ նե ցին քա ղա քը նրան հանձ նե լու ի րենց մտադ րու թյան մա սին.

1) 1125 թ.  2) 1124 թ.  3) 1126 թ.  4) 1113 թ.

83. Ե՞րբ է գա հա կա լել Դա վիթ Շի նա րա րը.
1) 1089–1125 թթ.    3) 1184–1207 թթ.
2) 1090–1125 թթ.    4) 1156–1184 թթ.

84.  Ե՞րբ է Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին նշա նակ վել Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ.
1) 1082 թ.  2) 1042 թ.  3) 1072 թ.  4) 1065 թ.

85.  Ո՞ր թվա կան նե րին է գո յու թյուն ու նե ցել Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու
թյու նը.

1) 1082–1117 թթ.    3) 1072–1117 թթ.
2) 1082–1090 թթ.    4) 1072–1090 թթ.

86. Ո՞ր թվա կան նե րին է գո յու թյուն ու նե ցել Գող Վա սի լի իշ խա նու թյու նը.
1) 1082–1117 թթ.    3) 1082–1090 թթ.
2) 1072–1090 թթ.    4) 1072–1117 թթ.

87. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Ռու բի նյան իշ խա նու թյու նը Կի լի կի ա յում.
1) 1065 թ.  2) 1072 թ.  3) 1080 թ.  4) 1082 թ.

88. Ե՞րբ խա չա կիր նե րը գրա վե ցին Ե դե սի ան.
1) 1097 թ.  2) 1098 թ.  3) 1099 թ.  4) 1100 թ.

89. Ե՞րբ է ստեղծ վել Ան տի ո քի իշ խա նու թյու նը.
1) 1096 թ.     3) 1100 թ.
2) 1098 թ.     4) 1097 թ.

90. Ե՞րբ է իշ խել Թո րոս I–ը.
1) 1095–1100 թթ.    3) 1129–1137 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1100–1129 թթ.

91. Ե՞րբ է գա հա կա լել Լևոն I իշ խա նը.
1) 1137–1145 թթ.    3) 1129–1137 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1145–1169 թթ.

92.  Ե՞րբ է գա հա կա լել Թո րոս II–ը.
1) 1100–1129 թթ.    3) 1145–1169 թթ.
2) 1169–1175 թթ.    4) 1129–1137 թթ.
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93. Ե՞րբ է գա հա կա լել Մլե հը.
1) 1169–1175 թթ.    3) 1175–1187 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1187–1198 թթ.

94.  Ե՞րբ է գա հա կա լել Ռու բեն III իշ խա նը.
1) 1169–1175 թթ.    3) 1187–1198 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1175–1187 թթ.

95.  Ե՞րբ է Լևոն II–ը օծ վել հայոց թա գա վոր.
1) 1187 թ. հուն վա րի 6–ի ն   3) 1198 թ. հուն վա րի 6–ի ն
2) 1189 թ. հուն վա րի 6–ի ն   4) 1194 թ. հուն վա րի 6–ին

96.  Ե՞րբ է Լևոն Մե ծա գոր ծը գրա վել Լամբ րո նը.
1) 1198 թ.  2) 1202 թ.  3) 1216 թ.  4) 1219 թ.

97.  Ե՞րբ է Լևոն Մե ծա գոր ծը գրա վել Ան տի ո քը և իշ խա նու թյու նը հանձ նել Ռայ մոնդ–
Ռու բե նին.

1) 1219 թ.  2) 1202 թ.  3) 1198 թ.  4) 1216 թ.

98.  Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տը տե ղի է ու նե ցել՝
1) 1176 թ.     3) 1184 թ.
2) 1178 թ.     4) 1185 թ.

99.  Ո րո՞նք են սուլ թան Սա լահ ադ Դի նի կա ռա վար ման տա րի նե րը.
1) 1169–1190 թթ.    3) 1174–1198 թթ.
2) 1169–1193 թթ.    4) 1178–1192 թթ.

100.  Հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը Հռոմկ լա փո խադր վեց՝
1) 1151 թ.  2) 1153 թ  3) 1154 թ.  4) 1155 թ.

101.  Ե՞րբ է Զա բե լը հռ չակ վել Կի լի կի այի թա գա ժա ռանգ.
1) 1216 թ.  2) 1219 թ.  3) 1222 թ.  4) 1217 թ.

102.  Ե՞րբ է գա հա կա լել Հե թում I–ը.
1) 1222–1270 թթ.    3) 1226–1270 թթ.
3) 1219–1226 թթ.    4) 1270–1289 թթ.

103.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Մա ռի ի ճա կա տա մար տը.
1) 1266 թ. ապ րի լի 16–ի ն   3) 1266 թ. հուն վա րի 6–ի ն
2) 1266 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն   4) 1266 թ. մայի սի 31–ին

104.  Ե՞րբ է գա հա կա լել Լևոն III–ը.
1) 1226–1270 թթ.    3) 1198–1219 թթ.
2) 1289–1306 թթ.    4) 1270–1289 թթ.
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105.  Ե՞րբ է գա հա կա լել (ընդհատումներով) Հե թում II–ը.
1) 1270–1289 թթ.    3) 1289–1306 թթ.
2) 1308–1320 թթ.    4) 1290–1293 թթ.

106. Ե ՞րբ է գա հա կա լել Լևոն V–ը.
1) 1344–1362 թթ.    3) 1320–1342 թթ.
2) 1308–1320 թթ.    4) 1359–1372 թթ.

107.  Մինչև ե ՞րբ է գա հա կա լել Գվի դոն Լու սի նյա նը.
1) 1362 թվա կա նը    3) 1343 թվա կա նը
2) 1342 թվա կա նը    4) 1344 թվա կա նը

108.  Ե՞րբ է գա հա կա լել Կոս տան դին Նղ րե ցին.
1) 1344–1362 թթ.    3) 1373–1375 թթ.
2) 1320–1342 թթ.    4) 1359–1372 թթ.

109.  Ե՞րբ է կոր ծան վել Կի լի կի այի հայոց թա գա վո րու թյու նը.
1) 1374 թ.  2) 1373 թ.  3) 1375 թ.  4) 1385 թ.

110. Ե՞րբ է մա հա ցել Կի լի կի այի հայոց վեր ջին թա գա վո րը. 
1) 1373 թ.  2) 1393 թ.  3) 1375 թ.  4) 1391 թ.

111.  Ե՞րբ է Սսում հրա վիր վել ե կե ղե ցա կան ժո ղով, ո րը չե ղյալ է հայ տա րա րել Սսի և 
Ա դա նայի նա խորդ ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը.

1) 1360 թ.  2) 1361 թ.  3) 1365 թ.  4) 1369 թ.

112. Մամ լուք նե րը Տար սոն և Ա դա նա քա ղաք նե րը վերջ նա կա նա պես գրա վե ցին՝
1) 1358 թ.  2) 1368 թ.  3) 1360 թ.  4) 1370 թ.

113. Մամ լուք ները ե՞րբ ար շա վե ցին Կի լի կի ա և գրա վե ցին Ա յաս նա վա հան գիս տը.
1) 1322 թ.  2) 1317 թ.  3) 1307 թ.  4) 1285 թ.

114.  Հայոց թա գա վոր Լևոն IV–ը, նախ կին թա գա վոր Հե թում II–ը և 40 հայ իշ խան
ներ Ա նա վար զա հրա վիր վե ցին ու սպան վե ցին՝

1) 1305 թ.  2) 1306 թ.  3) 1307 թ.  4) 1315 թ.

115. Ե՞րբ ե գիպ տա ցի նե րի կող մից գե րե վար վեց Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի կա թո ղի կո սը.
1) 1293 թ.  2) 1295 թ.  3) 1296 թ.  4) 1292 թ.

116.  Հայ–մոն ղո լա կան դա շին քը հաս տա տե լու հա մար Հե թում I–ը ե ՞րբ մեկ նեց Կա
րա կո րում.

1) 1252 թ. ամ ռա նը    3) 1254 թ. գար նա նը
2) 1253 թ. գար նա նը   4) 1254 թ. աշ նա նը

117. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը.
1) 1239 թ.  2) 1241 թ.  3) 1243 թ.  4) 1245 թ.
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118.  Ե՞րբ Զա բե լին ա մուս նաց րին Ան տի ո քի դք սի որ դի Ֆի լի պի հետ.
1) 1215 թ.  2) 1220 թ.  3) 1222 թ.  4) 1246 թ.

119.  Վահ րամ Րա բու նի վար դա պե տը ո ՞ր թվա կան նե րին է զբա ղեց րել կանց լե րի 
պաշ տո նը.

1) 1260–1285 թթ.    3) 1262–1289 թթ.
2) 1250–1285 թթ.    4) 1260–1289 թթ.

120.  Ե՞րբ է կոր ծան վել Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը.
1) 1461 թ.  2) 1453 թ.  3) 1435 թ.  4) 1441 թ.

121. Ե՞րբ է Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը վե րա հաս տատ վել Ս. Էջ մի ած նում.
1) 1453 թ.  2) 1375 թ.  3) 1461 թ.  4) 1441 թ.

122.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Կ.Պոլ սի հայոց պատ րի ար քու թյու նը.
1) 1461 թ.  2) 1441 թ.  3) 1453 թ.  4) 1471 թ.

123.  Ե՞րբ է կնք վել Ա մա սի այի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1639 թ.  2) 1550 թ.  3) 1555 թ.  4) 1590 թ.

124.  Շահ Ա բա սը ե ՞րբ է սկ սել հայե րի բռ նա գաղ թը.
1) 1605 թ. օ գոս տո սին   3) 1603 թ. օ գոս տո սին
2) 1604 թ. օ գոս տո սին   4) 1606 թ. օ գոս տո սին

125.  Ե՞րբ է կնք վել Կաս րե–Շի րի նի պայ մա նա գի րը.
1) 1606 թ.  2) 1638 թ.  3) 1590 թ.  4) 1639 թ.

126.  Ո րո՞նք են շահ Ա բա սի կա ռա վար ման տա րի նե րը.
1) 1587–1638 թթ.    3) 1587–1629 թթ.
2) 1587–1618 թթ.    4) 1547–1599 թթ.

127.   Օս մա նյան սուլ թան Սե լիմ Ա հե ղը ե ՞րբ ար շա վեց դե պի ար ևելք՝ կա սեց նե լու 
Սեֆ յան նե րի ա ռա ջըն թա ցը.

1) 1512 թ.  2) 1502 թ.  3) 1518 թ.  4) 1522 թ.

128.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Օս մա նյան պե տու թյու նը.
1) 1290 թ.  2) 1298 թ.  3) 1299 թ.  4) 1301 թ.

129.  Ե՞րբ է Սմ բատ Ա րծ րու նին օծ վել հայոց թա գա վոր.
1) 1465 թ.  2) 1456 թ.  3) 1467 թ.  4) 1461 թ.

130.   Ե՞րբ է Ստե փան ոս Սալ մաս տե ցին հրա վի րել Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու
թյու նը.

1) 1551 թ.  2) 1549 թ.  3) 1547 թ.  4) 1562 թ.
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131. Ե՞րբ է ծն վել Մես րոպ Մաշ տո ցը.
1) 371 թ.  2) 387 թ.  3) 354 թ.  4) 361 թ.

132.  Ե՞րբ է Մաշ տոցն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում դպ րոց ներ հիմ նել.
1) 405–414 թթ.    3) 415–419 թթ.
2) 419–422 թթ.    4) 422–428 թթ.

133.  Ո՞ր դա րի ի մաս տա սեր ներ են Եզ նիկ Կող բա ցին ու Դա վիթ Ան հաղ թը.
1) IV  2) V   3) VII  4) VIII

134.   Մինչև ո ՞ր ժա մա նակ ներն է ը նդ գր կում Պատ մա հոր « Պատ մու թիւն Հայոց» 
աշխա տու թյան եր րորդ գիր քը.

1) 440 թ.  2) 480  թ.  3) 450 թ. 4) 451 թ.

135.  Ո՞րն է Հայոց մեծ թվա կա նի սկիզ բը.
1) 554 թ. օ գոս տո սի 11   3) Ք. ա. 2492 թ. օ գոս տո սի 11
2) 552 թ. հու լի սի 11    4) 506 թ. հու լի սի 11

136.  Ե՞րբ է գր վել «Էջ մի ած նի Ա վե տա րա նը».
1) 998 թ.  2) 898 թ.  3) 889 թ.  4) 989 թ.

137.  Ե՞րբ է վե րա կա ռուց վել Ս. Էջ մի ա ծնի Մայր տա ճա րը.
1) V դ. 50–ա կան թթ.   3) V դ. 80–ա կան թթ.
2) V դ. 60–ա կան թթ.   4) VI դ. 60–ա կան թթ.

138.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Աղ բերց վան քի դպ րո ցը.
1) 1280–ա կան թթ.    3) 1180–ա կան թթ.
2) 1480–ա կան թթ.    4) 1380–ա կան թթ.

139.  Ե՞րբ է ստեղծ վել հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նա գիր քը.
1) 1184 թ.  2) մոտ 1130 թ.  3) 1265 թ.  4) մոտ 1180 թ.

140.  Ե՞րբ է կազմ վել Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը».
1) մոտ 1180 թ. 2) 1198 թ.  3) մոտ 1150 թ.  4) 1184 թ.

141.  Ե՞րբ է կազմ վել Սմ բատ Գունդս տաբ լի « Դա տաս տա նա գիր քը».
1) 1265 թ.  2) 1262 թ.  3) 1184 թ.  4) 1280 թ.

142.  Ե՞րբ է ապ րել և գոր ծել Վահ րամ Րա բու նին.
1) XIII դ.  2) XI դ.   3) XIV դ.  4) XV դ.

143.   Ե՞րբ է ստեղծ վել ման րան կար նե րով զար դար ված և մեզ հա սած ա ռա ջին ամ
բող ջա կան ձե ռա գի րը.

1) 1001 թ.  2) 851 թ.  3) 989 թ.  4) 961 թ.
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144.  Ե՞րբ է տպագր վել ա ռա ջին հայե րեն գիր քը.
1) 1566 թ.  2) 1547 թ.  3) 1521 թ.  4) 1512 թ.

145.  Ե՞րբ է ստեղծ վել Նոր Ջու ղայի հայ կա կան տպա րա նը.
1) 1568 թ.  2) 1618 թ.  3) 1638 թ.  4) 1616 թ.

146.  Ե՞րբ է վե րա ցել Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյու նը.
1) 387 թ.  2) 428 թ.  3) 438 թ.  4) 422 թ.

147.   Ե՞րբ է Հազ կերտ II–ի հանձ նա րա րա կա նով Ար ևե լյան Հա յաս տա նում աշ խար
հա գիր ան ցկաց վել.

1) 448 թ.  2) 449 թ.  3) 450 թ.  4) 447 թ.

148.   Ե՞րբ է Ար շակ Ար շա կու նին կազ մա կեր պել դա վադ րու թյուն Հուս տի նի ա նոս I–ի 
դեմ.

1) 539 թ.  2) 536 թ.  3) 540 թ.  4) 548 թ.

149.  Ե՞րբ է կա ռա վա րել հայոց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նին.
1) 661–685 թթ.    3) 686–689 թթ.
2) 628–632 թթ.    4) 656–661 թթ.

150.  Ե՞րբ է կա ռուց վել Ա նի ի աշ տա րա կա վոր պա րիսպ նե րի ա ռա ջին գի ծը.
1) 961–963 թթ.    3) 963–964 թթ.
2) 987–989 թթ.    4) 977–989 թթ.

151. Ե՞րբ է գա հա կա լել Թա մար թա գու հին.
1) 1089–1125 թթ.    3) 1184–1207 թթ.
2) 1156–1184 թթ.    4) 1154–1207 թթ.

152.  Ե՞րբ է գա հա կա լել Ռու բեն I–ը.
1) 1082–1117 թթ.    3) 1095–1100 թթ.
2) 1080–1095 թթ.    4) 1072–1090 թթ.

153.  Ո՞ր թվա կա նից է իշ խել Լևոն II–ը.
1) 1187  2) 1175   3) 1197   4) 1189

154. Ե՞րբ մամ լուք նե րը գրա վե ցին Ան տի ոք քա ղա քը.
1) 1266 թ.  2) 1267 թ.  3) 1268 թ.  4) 1271 թ.

155.  Ե՞րբ է Մես րոպ Մաշ տո ցը ստեղ ծել հայոց գրե րը.
1) 393 թ.  2) 401 թ.  3) 405 թ.  4) 406 թ.

156.  Ո ՞րն է  Բուն Հայոց թվա կա նի սկիզբը.
1) Ք. ա. 331 թ.    3) Ք. ա. 552 թ.
2) Ք. ա. 2492 թ.    4) Ք. հ. 1 թ.
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Ով քե՞ր են Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հիմ նա դիր նե րը.
1) Ս. Թա դե ոս և Ս. Բար դու ղի մե ոս   3) Ս. Պետ րոս և Ս. Պո ղոս
2) Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ և Ս. Բար դու ղի մե ոս 4) Ս. Թա դե ոս և Ս. Պետ րոս

2. Որ տե՞ղ է Գրի գոր Լու սա վո րի չը ձեռ նադր վել հայոց ե պիս կո պո սա պետ.
1) Ե րու սա ղե մում     3) Ան տի ո քում
2) Մա ժա կում     4) Հռո մում

3.  Ո՞ր ե կե ղե ցին է Գրի գոր Լու սա վո րի չը հիմ նադ րել Աշ տի շա տում.
1) Ս. Ա մե նափր կիչ     3) Ս. Փր կիչ
2) Ին նակ նյան Ս. Կա րա պետ   4) Ս. Եր րոր դու թյուն

4.  Ո՞ր կար ևոր փաս տաթղ թով էր սահ ման վում յու րա քան չյուր նա խա րա րի տեղն 
Ար շա կու նյաց ար քու նի քում.

1) Զո րա նա մակ     3) Հրո վար տակ
2) Գահ նա մակ     4) Գա հա ցու ցակ

5. Ո՞ւմ որ դին էր Գրի գո ր Լուսավորիչը.
1) Որ միզ դի      3) Ար տա շի րի
2) Շա պու հի      4) Ա նա կի

6. Գ րի գո րը քա նի՞ տա րի է ան ցկացրել Խոր Վի րա պի բան տում.
1) 17  2) 13   3) 21  4) 10

7.  Ո՞ւմ տե սի լքի հա մա ձայն էր, որ Տր դատ ար քային մի այն Գրի գո րը կա րող էր 
բուժել.

1) Աշ խեն թա գու հու     3) Վա րա զ դուխ տի
2) Խոս րո վի դուխ տի    4) Հռիփ սի մե ի

8. Ո՞ւմ գլ խա վո րած ժո ղովն է Գրի գո րին ձեռ նադ րել ե պիս կո պոս.
1) Ա րի ա նո սի     3) Փա ռե նի
2) Շա հա կի      4) Ղևոն դի ո սի

9.  Թ վարկ ված նե րից ո ՞րն է բաց թողն ված ստորև բեր ված հատ վա ծում. «Տր դատ 
Մե ծը, Աշ խեն թա գու հին, Խո սրո վի դուխ տը և հայոց զոր քը գնում են նրան 
ընդա ռաջ, հաս նում են… և մեծ պա տիվ նե րով դի մա վո րում կա թո ղի կո սին».

1) Ձի րավ՝ Նպատ լե ռան ստո րո տը
2) Տու րու բե րան՝ Նեմրութ լե ռան ստո րո տը
3) Բա գա վան՝ Նպատ լե ռան ստո րո տը
4) Վա ղար շա պատ՝ Ա րա րա տի ստո րո տը
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10. Որ տե՞ղ է կա ռուց վել Ին նակ նյան Ս. Կա րա պետ ե կե ղե ցին.
1) Վա ղար շա պա տում     3) Նպատ լե ռան լան ջին
2) Դվի նում       4) Քար քե լե ռան լան ջին

11. Որ քա՞ն էր նա խա րա րա կան հե ծե լա զո րի ը նդ հա նուր թիվն ը ստ Զո րա նա մա կի.
1) 55000  2) 150000   3) 100000  4) 120000

12. Թվարկված նա խա րա րա կան տնե րից ո՞ րը հա զա րա վոր նե րից չէր.
1) Բզ նու նի       3) Բագ րա տու նի
2) Սյու նի       4) Խոր խո ռու նի

13. Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հան գում էր Ոս տան Հայոց գա վա ռը.
1) Վաս պու րա կա ն      3) Գու գար ք
2) Սյու նի ք       4) Այ րա րա տ

14.  Հայ հա սա րա կու թյու նը ի ՞նչ դա սե րից էր կազմ ված ա վա տա տի րու թյան ժա մա
նա կաշր ջա նում.

1) իշ խան ներ և ստ րուկ ներ     3) նա խա րար ներ և ճոր տեր
2) ա զատ ներ և ա նա զատ ներ    4) հոգ ևո րա կան ներ և ասպետներ

15. Ո՞վ է Հա յաս տա նից մաս նակ ցել Նի կե այի տի ե զե րա կան ժո ղո վին.
1) Գրի գոր Լու սա վո րիչը     3) Գրի գո րիսը
2) Վր թա նես Ա Պարթևը     4) Ա րիս տա կեսը

16. Տր դատ III–ը ո ՞ւմ էր նշա նա կել հա զա րա պետ.
1) Ար տա վազդ Ման դա կու նուն    3) Սմ բատ Բագ րա տու նուն
2) Օ տա Ա մա տու նուն     4) Դա տա բեն Բզ նու նուն

17. Ով քե՞ր է ին Գրի գոր Լու սա վոր չի որ դի նե րը.
1) Գրի գո րիսն ու Վր թա նե սը    3) Հու սիկն ու Ա րիս տա կե սը
2) Վր թա նեսն ու Ա րիս տա կե սը    4) Գրի գո րիսն ու Ա րիս տա կե սը

18. Ի՞նչ է հաս տատ վել Նի կե այի տի ե զե րա կան ժո ղո վում.
1) « Մի լա նի հրո վար տա կը»
2) « Հայոց ե կե ղե ցու աս տի ճա նա կար գու թյու նը»
3) « Հա վա տո հան գա նա կը»
4) « Հա վա տի հրո վար տա կը»

19. Որ տե՞ղ է թաղ վել Գրի գո րի սը.

1) Ս. Էջ մի ած նում
2) Ս. Հռիփ սի մե ի բա կում

3) Ար ցա խի Ա մա րաս գյու ղում
4) Տա րոն գա վա ռի Աշ տի շատ գյու ղում

20. Ո՞վ է կա ռու ցել Ա մա րա սի ե կե ղե ցին.

1) Վր թա նե սը
3) Ա րիս տա կե սը

2) Ներ սես Մե ծը
4) Գրի գոր Լու սա վո րի չը
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21. Ո՞վ էր Ծոփ քի վե րա կա ցուն, որ սպա նեց Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սին.

1) Ա րի ո բար զա նը
2) Ար քե ղայո սը

3) Զա րե հը
4) Ման կայո սը

22.  Ո՞ր կա թո ղի կո սի սահ մա նած օ րեն քով Վա չե Մա մի կո նյա նը, հե տա գա յում նաև 
Վար դան Մա մի կո նյա նը դաս վե ցին հայոց սր բե րի շար քին.

1) Արիստակեսի
2) Վր թա նե սի

3) Ներ սես Մե ծի
4) Հու սի կի

23.  Ո՞վ է դավադրաբար ձեր բա կա լել հայոց Տի րան ար քային.

1) Ա տրվշ նասպ մարզ պա նը
2) Վա րազ մարզ պա նը

3) Կոս տան դի ոս կայս րը
4) Սա նե սան ար քան

24.  Պե տա կան գոր ծե րից հե ռա նա լուց հե տո որ տե՞ղ բնա կու թյուն հաս տա տեց 
Տիրան ար քան.

1) Օշականում
2) Բա գա ռի ճում

3) Կո ւա շում 
4) Ար տա շա տում

25. Ո՞վ է հա ջոր դել Տի րան ար քային.

1) Վա րազ դա տը
2) Պա պը

3) Ար շակ II–ը
4) Վռամ շա պու հը

26. Ո՞ւմ միջ նոր դու թյամբ են Հա յաս տան վե րա դար ձել Գնելն ու Տի րի թը.

1) Հու սիկ Ա Պարթ ևի
2) Ար շակ II–ի 

3) Տի րա նի
4) Ներ սես Ա Պարթ ևի

27. Ո՞ր կա թո ղի կոսն է հրա վի րել Հայոց ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վը.
1) Գրի գոր Լու սա վո րիչը         3) Հու սիկ Ա Պարթևը
2) Սա հակ Ա Պարթևը         4) Ներ սես Ա Պարթևը

28. Ո՞ր գա վա ռում է կա ռուց վել Ար շա կա վան քա ղա քը.
1) Կո գո վիտ           3) Բագր ևանդ
2) Ոս տան Հայոց          4) Նիգ

29.  Վասակ սպարապետը որ տե՞ղ է վե րա թա ղել պար սիկ նե րից ա զա տած հայ Ար
շա կու նի թա գա վոր նե րի ա ճյուն նե րը.

1) Ա նի ում            3) Ան գե ղում
2) Ա ղձ քում           4) Կո ւա շում

30.  Ո՞ր բեր դում էր ամ րա ցել և պար սիկ նե րին հե րո սա բար դի մադ րել Փա ռան ձեմ 
թա գու հին.

1) Ար տա գերս          3) Դա րույնք
2) Ան գեղ           4) Բնա բեղ
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31. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Դա րույնք բեր դը.
1) Ոս տան Հայոց          3) Բագր ևանդ
2) Կո գո վիտ          4) Ծաղ կոտն

32. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ձի րա վի դաշ տը.
1) Ար տազ           3) Բագր ևանդ
2) Ոս տան Հայոց          4) Կո գո վիտ

33. Որ քա՞ն էր հայոց զոր քի թի վը Ձի րա վի ճա կա տա մար տում.
1) ա վե լի քան 60 հա զար         3) ա վե լի քան 90 հա զար
2) մոտ 80 հա զար          4) մոտ 150 հա զար

34.  Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կո սի ձեռ նադր մամբ է հաս տատ վում Հայոց կա թո ղի կո սա
կան ա թո ռի սկզբ նա կան ի նք նուրույնու թյու նը.

1) Հու սիկ Ա Պարթևի         3) Սա հակ Ա Պարթևի
2) Ներ սես Ա Պարթևի         4) Հու սիկ–Շա հակ Աղ բի ա նո սյանի

35. Ի՞նչ կար ևոր օ րենք է սահ մա նել Վր թա նես կա թո ղի կո սը.
1)  Սահ ման ված օ րեն քով Նի կե այի տի ե զե րա կան ժո ղո վում ըն դուն ված « Հա վա տո 

հան գա նա կը» ա վե լաց վել է Ս. Գրի գո րի սի կա նո նախմ բին: 
2)  Օ րենք է սա հմա նել ան ձնա զոհ հայ րե նա սեր նե րին սուրբ նահատակների շար քը դա

սե լու մա սին:
3) Օ րեն քով սահ մա նել է տա սա նոր դը:
4)  Օ րենք է սահ մա նել, ո րով Գրի գո րիսն ար տաքս վել է Կաս պից ծո վի ա րևմ տյան 

ա փին գտն վող Մազք թաց եր կիր:

36.  Ո՞ր քա ղա քում են հան դի պել Ար շակ II–ն ու Կոս տան դի ոս II–ը և ամ րապն դել 
հայ–հ ռո մե ա կան դա շին քը.

1) Տար սոն
2) Մա ժակ 

3) Մծ բին
4) Ար շա կա վան

37.  Ո՞վ էր հայոց սպա րա պե տը քա ռա մյա հայ–պարս կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ.

1) Մու շեղ Մա մի կո նյա նը
2) Վա սակ Մա մի կո նյա նը

3) Վար դան Մա մի կո նյա նը
4) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նը

38. Ո՞ր զո րա վա րի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տով Պա պը վե րա դար ձավ Հա յաս տան.

1) Տրա յա նոսի
2) Տե րեն տի ոսի

3) Սմ բատի
4) Մու շեղի

39.  Ո՞ր ա նուն ներն են բաց թողն ված ստորև. « Պա պը տեր կանգ նեց ……… գա վա
ռի ……… բեր դում պահ վող Ար շա կու նյաց գան ձե րին».

1) Դա րա նա ղյաց, Ա նի        3) Շիրակ,Անգեղ
2) Կո գո վիտ, Դա րույնք        4) Ծոփք, Բնա բեղ
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40.  Ո՞ր լե ռը բարձ րա ցան Պա պը և Ներ սես կա թո ղի կո սը Ձի րա վի ճա կա տա մար
տից ա ռաջ.

1) Մասիս
2) Նպատ

3) Կա պուտ ջուղ
4) Սի փան

41. Ո՞ր կայ սեր հրա մա նով Պա պին դա վադ րո րեն սպա նե ցին.

1) Կոս տան դիոս II–ի
2) Հովիանոսի

3) Վա ղեսի
4) Հուլիա նոսի

42. Ո՞վ էր մտադր վել Մու շեղ Մա մի կո նյա նից խլել հայոց սպա րա պե տի պաշ տո նը.

1) Մե րու ժան Ա րծ րու նին
2) Դա տա բեն Բզ նու նին

3) Բատ Սա հա ռու նին
4) Ման վել Մա մի կո նյա նը

43.    Ո՞ր նա խա րա րա կան ըն տա նիք ներն են վե րա կանգ նում ի րենց տոհ մա կան 
տիրույթ նե րը Վռամ շա պու հի օ րոք.

1) Ա րծ րու նի ներն ու Ռշ տու նի նե րը
2) Կամ սա րա կան ներն ու Ա մա տու նի նե րը
3) Մա մի կո նյան ներն ու Ա րծ րու նի նե րը
4) Ռշ տու նի ներն ու Բագ րա տու նի նե րը

44. Որ տե՞ղ է հու ղար կա վոր ված Մես րոպ Մաշ տո ցը.
1) Վա ղար շա պա տում         3) Աշ տի շա տում
2) Հա ցե կա ցում          4) Օ շա կա նում

45.  Ո՞վ է Հազ կերտ II–ի հանձ նա րա րա կա նով Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ան ցկաց րել 
աշ խար հա գիր.

1) Վռամ շա պու հը          3) Վեհ միհր շա պու հը
2) Դեն շա պու հը          4) Ա տրվշ նաս պը

46. Ո՞վ է գլ խա վո րել Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին        3) Գյուտ կա թո ղի կո սը
2) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին         4) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին

47. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ա նգղ ա վա նը.
1) Ար տազ           3) Բագր ևանդ
2) Կո գո վիտ          4) Ոստան Հայոց

48.  Ո՞վ էր Վար դա նանց ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Հայոց աշ խարհն Ա տրպա
տա կա նի կող մից պաշտ պա նե լու նպա տա կով հա րավ շարժ ված գն դի հրա
մա նա տարը.

1) Վար դան Մա մի կո նյա նը         3) Վա սակ Սյու նին
2) Ներ շա պուհ Ա րծ րու նին         4) Խո րեն Խոր խո ռու նին
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49.  Ո՞ւմ հետ էր դա շինք կն քել Ճո րա պա հա կից Վար դան Մա մի կո նյա նի ու ղար կած 
դես պան ը.

1) ա լան նե րի    3) քու շան նե րի
2) հո նե րի     4) աղ վան նե րի

50. Որ քա՞ն էր հայոց զոր քի թի վը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում.
1) 166 հա զար    3) 66 հա զար
2) 85 հա զար    4) 56 հա զար

51. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ա վա րայ րի դաշ տը.
1) Ծաղ կոտն    3) Բագր ևանդ
2) Կո գո վիտ    4) Ար տազ

52. Որ քա՞ն էր Սուրբ Վար դա նանց նա հա տակ նե րի թի վը.
1) 1136  2) 1036   3) 1306   4) 3544

53. Ի՞նչ ո րո շում կա յաց վեց Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վում.
1) հա մա ձայ նել Բյու զան դի այի` քաղ կե դո նա կա նու թյուն ըն դու նե լու պա հան ջին
2)  հա մա ձայ նել Սա սա նյան Պարս կաս տա նի` զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նե լու 

պա հան ջին
3) մեր ժել Բյու զան դի այի` քաղ կե դո նա կա նու թյուն ըն դու նե լու պա հան ջը
4) մեր ժել Սա սա նյան Պարս կաս տա նի` զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նե լու պա հան ջը

54.  Շա հա պի վա նի ժո ղո վը Հայաստանի ներքին կյանքի վերաբերյալ քա նի՞ կա նոն էր 
ըն դու նել.

1) 12  2) 15   3) 20   4) 25

55.  Հայոց գուն դը, հայ նա խա րար ներն ու նրանց ու ղեկ ցող մո գե րը, գա լով Հա յաս
տան, որ տե՞ղ են բա նակել.

1) Տա րոն գա վա ռի Աշ տի շատ ա վա նում
2) Բագրևանդ գա վա ռի Ա նգղ ա վա նում
3) Ար տազ գա վա ռի Ա վա րայ րի դաշ տում
4) Կար նո գա վա ռի Ար ծա թի գյու ղում

56. Ո՞վ էր պար սից զոր քե րի հրա մա նա տա րը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում.
1) Ա տրվշ նաս պը    3) Մուշ կան Նյու սա լա վուր տը
2) Պե րո զը     4) Հա զա րա վուխ տը

57. Որ քա՞ն էր պար սիկ նե րի կո րուս տը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում.
1) 1036     3) 3400
2) 3454     4) 3544

58. Որ տե՞ղ էր ըն դուն վել Վա հա նանց ա պս տամ բու թյու նը սկ սե լու մա սին ո րո շու մը.
1) Վա նան դում    3) Տա րո նում
2) Ծաղ կոտ նում    4) Շի րա կում
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59.  Ո՞վ էր Վա հա նանց ա պս տամ բության սկզբում մարզ պան նշա նակ վել.
1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Վա հան Մա մի կո նյա նը
2) Սա հակ Բագ րա տու նին   4) Վա սակ Մա մի կո նյա նը

60. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Բող բերդ ամ րո ցը.
1) Ար շա րու նիք    3) Ա րա գա ծոտն
2) Բա սեն     4) Մա սյա ցոտն

61. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ա կո ռի գյու ղը.
1) Մա սյա ցոտն    3) Ա րա գա ծոտն
2) Բա սեն     4) Ար շա րու նիք

62. Ո՞վ էր հայոց կա թո ղի կո սը 461–478 թթ.
1) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի   3) Հով հան նես Ա Ման դա կու նի
2) Գյուտ     4) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի

63. Ար ևե լյան Վրաս տա նում ո ՞վ էր ա պս տամ բել պար սիկ նե րի դեմ.
1) Վազ գեն Բդեշ խը    3) Գե որ գի III–ը
2) Վախ թանգ Գոր գա սա լը   4) Դա վիթ Շի նա րա րը

64. Ո՞ւմ կինն էր սուրբ Շու շա նի կը.
1) Վար դան Մա մի կո նյա նի   3) Վախ թանգ Գոր գա սա լի
2) Ա շու շա բդեշխի    4) Վազ գեն բդեշ խի

65. Ո՞վ էր պար սից ար քու նի քում պա տանդ մնա ցած Վա հան Մա մի կո նյա նի եղ բայ
րը.

1) Վա սակը     3) Վար դը
2) Հա մա զաս պը    4) Մանվելը

66. Ո՞ր ճա կա տա մար տում է զոհ վել մարզ պան Ա տրվշ նաս պը.
1) Ա կո ռի ի     3) Ճար մա նայի
2) Ներ սե հա պա տի    4) Ա վա րայ րի

67. Պարս կաս տա նից վե րա դառ նա լով՝ որ տե՞ղ հաս տատ վեց Վա հան Մա մի կո նյա նը.
1) Ար տա շա տում    3) Տայ քում
2) Դվի նում     4) Վա ղար շա պա տում

68. Ո՞ր ժո ղո վում է ըն դուն վել « Սահ մա նադ րու թիւն կա նո նա կան»–ը.
1) Ա ղո ւե նի     3) Աշ տի շա տի
2) Շա հա պի վա նի    4) Դվի նի II

69. Ո՞ր ժո ղովն էր ըն դու նել Քրիս տո սի` « մի ան ձ, եր կու բնու թյուն» բա ցատ րու թյու նը.
1) Նի կե այի     3) Տիզ բո նի
2) Դվի նի I     4) Քաղ կե դո նի
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70. Ո՞վ է գու մա րել Դվի նի I ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին  3) Ներ սես Բ Բագր ևան դա ցին
2) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին  4) Բաբ գեն Ա–ն

71. Ո՞վ էր Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մարզ պա նը VI դ. սկզ բին.
1) Դա վիթ Սա հա ռու նին   3) Վա սակ Մա մի կո նյա նը
2) Վարդ Պատ րի կը    4) Վար դան Մա մի կո նյա նը

72.  Բյու զան դա կան ո ՞ր զո րա վա րին է ճա կա տա մար տում սպա նել Ար տա վան Ար շա կու նին.
1) Ա կա կի ոս     3) Սիտ տաս
2) Բու զես     4) Մավ րի կի ոս

73. Ո՞վ է գլ խա վո րել Դվի նի II ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին  3) Բաբ գեն Ա–ն
2) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին  4) Ներ սես Բ Բագր ևան դա ցին

74.  Ի՞նչ էր խոս տա ցել Վահ րամ Չու բի նը Մու շեղ Մա մի կո նյա նին ռազ մա կան օգ նու
թյան դի մաց.

1) նրան հանձ նել սպա րա պե տի պաշ տո նը
2) նրան հանձ նել մարզ պա նի պաշ տո նը
3) վե րա կանգ նել Հայոց թա գա վո րու թյու նը
4) մի ա վո րել եր կու մա սի բա ժան ված Հա յաս տա նը

75.  Հայոց ար ևե լից կող մերում վե րա կանգն ված թա գա վո րու թյու նում ո ՞ր տոհ մից 
սե րող ներ կա յա ցու ցիչն էր իշ խում.

1) Մա մի կո նյան    3) Հայ կա զուն–Սի սա կյան
2) Հայ կա զուն –Եր վան դա կան  4) Հա սան–Ջա լա լյան նե ր

76.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում Հա յաս տա նի վե րա մի ա վոր ման գոր ծը մինչև 630–ա կան 
թվա կան նե րի վեր ջը.

1) Դա վիթ Սա հա ռու նին   3) Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նին
2) Սմբատ Բագրատունին   4) Կո մի տաս Մա մի կո նյա նը

77. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ար ծափ ամ րո ցը.
1) Ծաղ կոտն    3) Բա սեն
2) Կո գո վիտ    4) Ռշ տու նիք

78. Ո՞ւմ դեմ մղ ված պայ քա րում է զոհ վել հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նը.
1) հո նե րի     3) ա րաբ նե րի
2) խա զար նե րի    4) ա լան նե րի

79.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում Սա սա նյան Պարս կաս տա նի դեմ մղ վող հայ ժո ղովր դի պայ
քա րը Տա րո նում VII դ. սկզ բին.

1) Վա հան իշ խա նը    3) Գրի գոր Մա մի կո նյա նը
2) Վա սակ Մա մի կո նյա նը   4) Ա շոտ Ա րծ րու նին
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80. Ո՞վ փո խա րի նեց իշ խան Դա վիթ Սա հա ռու նուն.
1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Սա հակ Բագ րա տու նին
2) Թե ո դո րոս Ռշ տու նին   4) Վարդ Պատ րի կը

81. 636 թ. բյու զան դա կան զոր քե րը որ տե՞ղ պար տու թյուն կրե ցին ա րաբ նե րից.
1) Մի ջա գետ քում    3) Յար մուք գե տի ա փին
2) Քա դի սի այի մոտ    4) Աղ թա մա րի մոտ

82.  Որ քա՞ն էր կազ մում արաբների առաջին արշավանքի ժամանակ Դվի նից գե րե
վար ված հայերի թի վը.

1) 35 հա զար    3) 80 հա զար
2) 45 հա զար    4) 25 հա զար

83. Հայոց իշխանի պաշ տո նում ո ՞վ հա ջոր դեց Թե ո դո րոս Ռշ տու նուն.
1) Դավիթ Սահառունին   3) Սմ բատ Բագ րա տու նին
2) Գրի գոր Մա մի կո նյա նը   4) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նը

84.  Հայոց ո ՞ր պատ միչն է Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նին բնու թագ րում որ պես ա ռա
քի նի, ըն թեր ցա սեր, ու սում նա սեր այր.

1) Ղևոն դը     3) Մով սես Կա ղան կատ վա ցին
2) Սե բե ո սը     4) Թով մա Ա րծ րու նին

85. Ո՞վ է հա ջոր դել հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նին.
1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Ման վել Մա մի կո նյա նը
2) Ա շոտ Բագ րա տու նին   4) Ներ սեհ Կամ սա րա կա նը

86. Ներ սեհ Կամ սա րա կա նի օ րոք կա ռուց վել է.
1) Զվարթ նո ցի տա ճա րը   3) Մրե նի ե կե ղե ցին
2) Թա լի նի ե կե ղե ցին   4) Ա րու ճի ե կե ղե ցին

87.  Ո՞ր տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին հիմ նա կա նում զբա ղեց նում հայոց իշ խա նի 
և հայոց սպա րա պե տի պաշ տոն ներն ա րա բա կան տի րա պե տու թյան շր ջա նում.

1) Կամ սա րա կան    3) Ա րծ րու նի
2) Մա մի կո նյան    4) Բագ րա տու նի

88. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Գու կանք գյու ղը.
1) Ռշ տու նիք    3) Շի րակ
2) Վա նանդ     4) Բագր ևանդ

89. Ով քե՞ր են գլ խա վո րել 748–750 թթ. հա կա արա բա կան ա պս տամ բու թյու նը.
1) Ար տա վազդ և Մու շեղ Մա մի կո նյան ներ
2) Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ
3) Ա շոտ և Գուր գեն Ա րծ րու նի ներ 
4) Գրի գոր և Դա վիթ Մա մի կո նյան ներ
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90.  Ո՞ր ամ րո ցում է ին ամ րա ցել և Ա շոտ Ա րծ րու նու գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ նե րին 
հե րո սա բար դի մադ րել վաս պու րա կան ցի նե րը.

1) Ար տա գերս    3) Քթիշ
2) Նկան     4) Դա րույնք

91.  Հա յաս տա նում Բու ղայի հետ կանչ վե լուց հե տո ո ՞վ նշա նակ վեց հայոց իշ խան և 
սպա րա պետ.

1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Ա շոտ Բագ րա տու նին
2) Ա բա ս Բագրատունին   4) Ա շոտ Մսա կե րը

92. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ է ստա ցել « պատ րիկ–կյու րա պա ղա տի» աս տի ճան.
1) Դա վիթ Սա հա ռու նին   3) Գա գիկ Ա րծ րու նին
2) Սմ բատ Բագ րա տու նին   4) Վարդ Պատ րի կը

93. Ո՞վ էր գլ խա վո րում ա րաբ նե րի դեմ ո ւղղ ված 703 թ. ա պս տամ բու թյու նը.
1) Ա շոտ Բագ րա տու նին   3) Մու շեղ Մա մի կո նյա նը
2) Սմ բատ Բագ րա տու նին   4) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նը

94. Ար ճե շի ճա կա տա մար տում զոհ վել են.
1) 4 իշ խան ներ և 1500 ռա միկ ներ  3) 5 իշ խան ներ և 2300 ռա միկ ներ
2) 4 իշ խան ներ և 3000 ռա միկ ներ  4) 3 իշ խան ներ և 2500 ռա միկ ներ

95.  Ա շոտ Մսա կե րի մա հից հե տո իշ խա նաց իշ խա նի պաշ տոնն ան ցավ.
1) Բա գա րատ Բա գ րա տու նուն  3) Սմ բատ Բագ րա տու նուն
2) Ա շոտ Բագ րա տու նուն   4) Դա վիթ Բագ րա տու նուն

96.   Որ քա՞ն էր հայոց բա նա կի թվա քա նա կը հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա
տու նու օ րոք.

1) 20 հա զար 2) 80 հա զար  3) 60 հա զար  4) 40 հա զար

97. Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է Ա շոտ I Բագ րա տու նուն օ ծել հայոց թա գա վոր.
1) Գևորգ Գառ նե ցին   3) Զա քա րի ա Ձա գե ցին
2) Ա նա նի ա Մո կա ցին   4) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին

98. Ո՞ր բեր դում էր ամ րա ցել և Յու սու ֆին մոտ մեկ տա րի դի մադ րել Սմ բատ I–ը.
1) Ե րն ջակ     3) Կա պույտ
2) Ար տա գերս    4) Դա րույնք

99.  Ի՞նչ ո րո շեց Շի րա կա վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) մեր ժեց հայ կա կան ե կե ղե ցին բյու զան դա կա նի հետ մի ա վո րե լու ա ռա ջար կը
2) ըն դու նեց հայ կա կան ե կե ղե ցին բյու զան դա կա նի հետ մի ա վո րե լու ա ռա ջար կը
3) ըն դու նեց բյու զան դա կան ե կե ղե ցուց Հայոց ե կե ղե ցու բա ժան ման փաս տը
4) ճա նա չեց Հայոց ե կե ղե ցուց վրաց ե կե ղե ցու բա ժան ման փաս տը
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100.  869 թ. ո ՞վ է հրա վի րել նշա նա վոր հայ իշ խան նե րի հա տուկ ժո ղով.
1) Ա նա նի ա Մո կա ցին   3) Զա քա րի ա Ձա գե ցին
2) Սա հակ Ձո րա փոր ցին   4) Գևորգ Գառ նե ցին

101.   Նշ ված կայս րե րից ո ՞վ է հա մար վում Մա կե դո նա կան (Հայ կա կան) հարս տու
թյան հիմ նա դի րը Բյու զան դի ա յում.

1) Կոս տան դին Մո նո մա խը   3) Հուս տի նի ա նո սը
2) Վա սիլ I–ը    4) Մո րի կը

102.  Ատր պա տա կա նի ո ՞ր ա մի րայի հետ հա մա գոր ծակ ցեց Գա գիկ Ա րծ րու նին.
1) Ավ շի նի     3) Բու ղայի
2) Յու սու ֆի     4) Ա բու սե թի

103. Յու սու ֆը հայոց թա գա վոր Սմ բա տին կա լա նա վո րե լուց հե տո ու ղար կեց՝
1) Ա նի ի բանտ    3) Ան հուշ բերդ
2) Կա պույտ բերդ    4) Դվի նի բանտ

104.  Հայոց ե րկ րի ու ժերն ա վե լի պա ռակ տե լու նպա տա կով Սմ բատ I–ի մա հից հե տո 
ա րաբ նե րը ո ՞ւմ հռ չա կե ցին Հա յաս տա նի թա գա վոր.

1) Ա շոտ Եր կա թի հո րեղ բո րոր դուն՝ Ա շոտ սպա րա պե տին
2) Ա շոտ Եր կա թի եղ բո րոր դուն՝ Ա շոտ սպա րա պե տին
3) Ա շոտ I–ի հո րեղ բո րոր դուն՝ Սմ բատ սպա րա պե տին
4) Ա շոտ Եր կա թի եղ բո րը՝ Ա բա սին

105.  Ս ևա նի ճա կա տա մար տից հե տո նա հան ջող ա րաբ նե րին ո ՞ւմ ջո կա տը նոր ջարդ 
տվեց.

1) Գևորգ իշ խա նի    3) Գա գիկ Ա րծ րու նու
2) Ա շոտ իշ խա նի    4) Ա բա սի

106. Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քան է Կար սը դարձ րել մայ րա քա ղաք.
1) Ա շոտ I–ը  2) Ա բասը  3) Ա շոտ II–ը  4) Սմ բատ I–ը

107.  Հայոց ո ՞ր թա գու հին է հիմ նել Հաղ պա տի և Սա նա հի նի նշա նա վոր վան քե րը.
1) Խոս րո վա նույշ    3) Կատ րա մի դե
2) Խոս րո վի դուխտ    4) Վա րազ դուխտ

108.  Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է Ա շոտ III–ին օ ծել հայոց թա գա վոր.
1) Պետ րոս Գե տա դարձը   3) Խաչիկ Ա–ն
2) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին 4) Ա նա նի ա Մո կա ցին

109. Հայոց ո ՞ր թա գու հին է կա ռու ցել Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին.
1) Փա ռան ձեմը    3) Կատ րա մի դեն
2) Վա րազ դուխտը    4) Խոս րո վա նույշը
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110. Ո՞վ էր Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ճար տա րա պե տը.
1) Մո միկը     3) Ման վելը
2) Տր դատը     4) Պո ղոսը

111.  Ո՞ր գա վառ ներն էր Վաս պու րա կա նից ան ջա տել և իր թա գա վո րու թյա նը մի աց
րել Գա գիկ I–ը.

1) Կո գո վիտ և Նախ ճա վան   3) Ար տազ և Ծաղ կոտն
2) Կո գո վիտ և Բագր ևանդ   4) Կո գո վիտ և Ծաղ կոտն

112. Ինչ պե՞ս է կոչ վում Ա նի քա ղա քի պա րիսպ նե րի ե րկ րորդ գի ծը.
1) Ա շո տա շեն    3) Սմ բա տա շեն
2) Բարձ րա շեն    4) Մար մա րա շեն

113. Դ վի նը ո ՞ր թա գա վո րի օ րոք մի աց վեց Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյա նը.
1) Սմ բատ I–ի    3) Գա գիկ I–ի
2) Ա շոտ II–ի    4) Սմ բատ II–ի

114.  Ո՞ր տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին վա րում հայոց սպա րա պե տի պաշ տո նը 
Ա նի ի թա գա վո րու թյու նում X դ. վեր ջե րից.

1) Բագ րա տու նի    3) Պահ լա վու նի
2) Մարզ պե տու նի    4) Ա րծ րու նի

115.  Ո՞ր իշ խա նա կան տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են կա ռու ցել Մար մա շե նը.
1) Զա քա րյան 2) Պռո շյան  3) Պահ լա վու նի  4) Վա չու տյան

116. Քա նի՞ գյուղ էր պատ կա նում Տաթ ևի վան քին X դա րի սկզբ նե րին.
1) 20  2) 25  3) 19  4) 22

117. Ո՞ւմ էր ան մի ջա կա նո րեն են թարկ վում ար քու նա կան գուն դը.
1) թա գա վո րին    3) սպա րա պե տին
2) իշ խա նաց իշ խա նին   4) հա զա րա պե տին

118.  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում ո ՞ր գոր ծա կա լու թյուն ներն է ին հատ կա պես 
կարևոր.

1) իշ խա նաց իշ խա նի և հայոց սպա րա պե տի
2) թա գա դիր աս պե տի ու իշ խա նաց իշ խա նի
3) սպա րա պե տի և գլ խա վոր դա տա վո րի
4) հայոց իշ խա նի և սպա րա պե տի

119.  Ո՞վ էր Վա նան դի թա գա վո րու թյան հիմ նա դի րը.
1) Ա բաս Բագ րա տու նին   3) Գա գիկ Բագ րա տու նին
2) Գուր գեն Բագ րա տու նին   4) Մու շեղ Բագ րա տու նին
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120.  Ո՞վ էր Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նա դի րը.
1) Գուր գեն Բագ րա տու նին   3) Դա վիթ Ան հո ղինը
2) Սմբատը     4) Մու շեղ Բագ րա տու նին

121.  Այժ մյան ո ՞ր քա ղա քի մոտ են պատ մա կան Լո ռի բեր դա քա ղա քի ա վե րակ նե րը.
1) Վա նա ձոր    3) Տա շիր
2) Ստե փա նա վան    4) Թբի լի սի

122.   Ո՞ր թա գա վո րի օ րոք է Վաս պու րա կա նը հա սել տն տե սա կան ու մշա կու թային 
վե րել քի.

1) Գա գիկ Ա րծ րու նու   3) Գուր գեն Ա րծ րու նու
2) Ա բու սահլ Ա րծ րու նու   4) Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նու

123.   Հա յաս տա նից ո ՞վ էր մաս նակ ցում Տրա պի զո նի բյու զան դա–վ րա ցա կան բա
նակ ցու թյուն նե րին.

1) Սենեքերիմ Արծրունին   3) Վահ րամ Պահ լա վու նին
2) Պետ րոս Գե տա դարձը   4) Գա գիկ II–ը

124.  Ո՞վ էր Վաս պու րա կա նի վեր ջին թա գա վո րը.
1) Գուր գեն Ա րծ րու նին   3) Ա բու սահլ Ա րծ րու նին
2) Ա շոտ Ա րծ րու նին    4) Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նին

125.  Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք է ա ռա ջա ցել Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը.
1) Գա գիկ I–ի    3) Ա շոտ III–ի
2) Սմ բատ II–ի    4) Ա բասի

126.   Տայք նահանգի պատկանելության խնդրի շուրջ Բյու զան դի այի և Վրաս տա նի 
միջև բա նակ ցու թյուն նե րը սկս վե ցին՝

1) Ա նի ում     3) Կ. Պոլ սում
2) Տրա պի զո նում    4) Թիֆ լի սում

127.  Ո՞ր տա րածք նե րը բա ժին հա սան հոր գա հը ժա ռան գած Հով հան նես–Սմ բա տին.
1) Գու գարքն ու Կղարջ քը
2) Ա նի քա ղաքն ու Գու գար քը
3) Ա նի քա ղաքն ու Շի րա կը
4) Սևա նի ա վա զա նը, Գու գար քը և ո րոշ այլ գա վառ ներ

128.   Ո՞ւմ միջ նոր դու թյամբ հարթ վեց Գա գիկ I–ի որ դի նե րի միջև ծա գած գա հա կա
լա կան պայ քա րը.

1) Վահ րամ Պահ լա վու նու և Գու գար քի բդեշ խի
2) Վահ րամ Պահ լա վու նու և վրաց թա գա վո րի
3) Վահ րամ Պահ լա վու նու և Պետ րոս կա թո ղի կո սի
4) վրաց թա գա վո րի և Վեստ Սարգ սի
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129.   Կյու րի կյան թա գա վո րու թյու նը ո ՞ւմ օ րոք հա սավ իր ա ռա վե լա գույն հզո րու
թյանը.

1) Ա բա սի     3) Դա վիթ Ան հո ղի նի
2) Վա սա կի     4) Սմ բա տի

130.  Դա վիթ Ան հո ղի նը ո ՞ր տա րածք նե րի հաշ վին ըն դար ձա կեց իր թա գա վո րու թյան 
սահ ման նե րը.

1) Գան ձա կի և Ար ցա խի գա վառ նե րի
2) Գան ձա կի և Թիֆ լի սի ա մի րա յու թյուն նե րի
3) Աղ վան քի և Թիֆ լի սի ա մի րա յու թյուն նե րի
4) Գու գար քի և Թիֆ լի սի ա մի րա յու թյուն նե րի

131. Որ քա՞ն էր Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյան բնակ չու թյու նը.
1) կես մի լի ոն    3) եր կու մի լի ոն
2) մեկ մի լի ոն    4) ե րեք մի լի ոն

132.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում թյուրք–սել ջուկնե րի III ար շա վան քը.
1) Ալ փ Արս լան սուլ թա նը   3) Գթլ մու շը
2) Տուղ րիլ բե կը    4) Իբ րա հի մը

133.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում թյուրք–սել ջուկնե րի չոր րորդ ար շա վան քը Հա յաս տան.
1) Գթլ մու շը     3) Իբ րա հի մը
2) Ա լփ Արս լա նը    4) Տուղ րի լը

134.   Վ րաց ո ՞ր գա հա կա լի օ րոք է Սար գիս Զա քա րյա նը ստա ցել ա միրս պա սա լա րի 
պաշ տո նը.

1) Դա վիթ Շի նա րար   3) Թա մար թա գու հի 
2) Գե որ գի III    4) Գե որ գի Լա շա

135.  Քա նի՞ ա միս Կարինը հե րո սա բար դի մադ րեց մոն ղոլ նե րին.
1) շուրջ ի նը     3) շուրջ տասը
2) շուրջ եր կու    4) շուրջ վեց

136.  Որ քա՞ն էր մոն ղո լա կան բա նա կի թի վը 1236 թ. ար շա վան քի ժա մա նակ.
1) 60 հա զար    3) 30 հա զար
2) 40 հա զար    4) 20 հա զար

137.  Զա քա րյան նե րի եր րորդ ճյու ղի հիմ նա դիրն է ր՝
1) Սար գիս Զա քա րյա նի եղ բայր Վա չեն
2) Սար գիս Զա քա րյա նի եղ բայր Վահ րա մը
3) Ի վա նե Զա քա րյա նը
4) Ի վա նե Զա քա րյա նի եղ բո րոր դի Վահ րա մը
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138.  Զա քա րե Զա քա րյա նի կրտ սեր եղ բայր Ի վա նեն ի՞նչ պաշ տոն ստանձ նեց.
1) ա թա բե կի    3) հա զա րա պե տի
2) ա միրս պա սա լա րի   4) իշ խա նաց իշ խա նի

139.  Ս տորև նշ ված տա րածք նե րից ո՞ րը չի մտել Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյան մեջ.
1) Ջա վախք     3) Գարդ ման
2) Փա ռի սոս    4) Տա վուշ

140.  Որ տե՞ղ էր գտն վում Կի լի կի ան.
1) Փոքր Ա սի այի հա րավ–ա րև մուտ քում 
2) Փոքր Ա սի այի հյու սիս–ա րև մուտ քում
3) Փոքր Ա սի այի հյու սիս–ար ևել քում
4) Փոքր Ա սի այի հա րավ–ար ևել քում

141.  Կի լի կի այի ո ՞ր մասն էր զբա ղեց նում Դաշ տային Կի լի կի ան.
1) հա րա վարևմ տյան   3) հա րա վար ևե լյան
2) հյու սի սար ևե լյան    4) հյու սի սարևմ տյան

142.   Իր թա գա վո րու թյան դի մաց ո ՞ր բեր դա քա ղաքն էր Բյու զան դի այից ստա ցել 
Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Ա բա սյա նը.

1) Պի զու     3) Ծամն դավ
2) Վահ կա     4) Հռոմկ լա

143.  Ո՞րն էր Ռու բեն I–ի նս տա վայ րը.
1) Կո ռո մո զո լը    3) Ա նա վար զան
2) Վահ կան     4) Տար սո նը

144.   Խաչակիրների կողմից Ե դե սի ան գրա վե լու ժա մա նակ սպան վեց քա ղա քի հա
յազ գի կա ռա վա րիչ՝

1) Գա գիկ II–ը    3) Փի լար տոս Վա րաժ նու նին
2) Թո րոս Կյու րա պա ղա տը   4) Դավիթ Կյուրապաղատը

145.  Ո՞վ է հա ջոր դել Ռու բեն I–ին.
1) Կոս տան դի ն I–ը    3) Թո րոս I–ը
2) Լևոն I–ը     4) Թո րոս II–ը

146.  Լեռ նային Կի լի կի այի ո ՞ր բեր դը գրա վե ցին հայե րը 1098 թ.
1) Լամբ րո ն     3) Հռոմկ լա
2) Լևոնկ լա     4) Վահ կա

147. Կի լի կի այի ո ՞ր բեր դա քա ղա քում էր հաս տատ վել Գա գիկ II–ը.
1) Պի զու     3) Կո ռի կոս
2) Ծամն դավ    4) Կո ռո մո զոլ
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148.  Ապլ ղա րիպ Ա րծ րու նին Լամբ րոն ամ րո ցը և նրա շր ջա կա գյու ղե րը ո ՞ւմ նվի րեց.
1) Օ շին իշ խա նին    3) Կոս տան դի նին
2) Փի լար տոս Վա րաժ նու նուն  4) Ռու բեն իշ խա նին

149.  Ո՞ր քա ղաքն է իշ խա նա նիստ դարձ րել Թո րոս I–ը.
1) Վահ կա     3) Տար սոն
2) Ա նա վար զա    4) Կո ռո մո զոլ

150.  Կի լի կյան ո ՞ր գա հա կալն է վե րա կանգ նել Կի լի կի այի հայ կա կան պե տու թյու նը.
1) Թո րոս II–ը 2) Լևոն I–ը 3) Մլեհը 4) Թո րոս I–ը

151.  Թո րոս II–ի ջան քե րով որ տե՞ղ հաս տատ վեց Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը.
1) Ծով քում  2) Հռոմկ լա յում  3) Սի սում  4) Ծամն դա վում

152.  Մ լե հը Կի լի կի այի հայոց պե տու թյան նոր մայ րա քա ղաք դարձ րեց`
1) Ա նա վար զան 2) Տար սո նը  3) Մսի սը  4) Սի սը

153.  Ո՞ր քա ղա քում է թա գա վոր օծ վել Լևոն II–ը.
1) Ա դա նա  2) Սիս   3) Տար սոն  4) Մա րաշ

154.  Կի լի կյան ո ՞ր ար քան է հայտ նի որ պես Մե ծա գործ.
1) Լևոն II–ը     3) Հե թում I–ը
2) Հե թում II–ը    4) Լևոն III–ը

155.  Ան տի ո քը գրա վե լուց հե տո Լևոն II–ը ո ՞ւմ հանձն եց տե ղի իշ խա նու թյու նը.
1) Ֆի լի պին     3) Բո հե մունդ III–ի ն
2) Ռայ մոնդ–Ռու բե նին   4) Հեթումին

156.  Լ ևոն I իշխանի որ դի նե րից ո ՞ւմ մա հա պատ ժի են թար կե ցին.
1) Մլե հին     3) Ռու բե նին
2) Թորոսին     4) Ստեփանեին

157.  Թո րո սի և Գող Վա սի լի մի ա ցյալ զոր քե րը ո ՞ր ճա կա տա մար տում ծանր պար տու
թյան մատ նե ցին Ի կո նի այի սել ջու կյան զոր քե րին.

1) Մա մես տի այի    3) Բեր դու սի
2) Մի րի ո կե ֆա լո նի    4) Մա ռի ի

158. Թո րոս I–ը ո ՞ւմ որ դի նե րից լու ծեց Գա գիկ II թա գա վո րի սպա նու թյան վրե ժը.
1) Կոս տան դին Մո նո մա խի   3) Ման դա լե ի
2) Վա սիլ II–ի    4) Բո հե մուն դի

159.  Թվարկ ված նե րից ո ՞վ չէր նշա նակ վել գա հա ժա ռանգ Զա բե լի խնա մա կալ.
1) Կոս տան դին Գունդս տաբ լը  3) Հով հան նես Սսե ցին
2) Գրի գոր Զ Ա պի րա տը   4) Ա տան պայ լը
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160.  Կի լի կյան ո ՞ր գա հա կալն է Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը տե ղա փո խել Սիս.
1) Հե թում I–ը     3) Լևոն III–ը 
2) Լևոն II–ը      4) Հե թում II–ը

161.  Լ ևոն V–ից հե տո ո ՞վ ժա ռան գեց կի լի կյան գա հը.
1) Գվի դոն Լու սի նյա նը   3) Լևոն V–ը
2) Հե թում III–ը    4) Օշինը

162.  Հայ–ե գիպ տա կան զոր քե րի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի ո ւն եցավ՝
1) Սև լեռ նե րի մոտ՝ Մա ռի կոչ ված վայ րում
2) Սև լեռ նե րի մոտ՝ Մռավ կոչ ված վայ րում
3) Տավ րո սյան լեռ նե րում՝ Չման կա տուկ վայ րում
4) Տավ րո սյան լեռ նե րում՝ Մա ռի կոչ ված վայ րում

163.   Չ ման կա տու կի ճա կա տա մար տում մոն ղո լա կան հոր դա նե րը ծանր պար տու
թյան մատ նե ցին՝

1) Ի կո նի այի սուլ թա նու թյա նը  3) Տրի պո լի ի կոմ սու թյա նը
2) Ե գիպ տո սի մամ լուք նե րին  4) Ան տի ո քի դք սու թյա նը

164.   Ո՞վ էր Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քու նի քում զբա ղեց նում կանց լե րի պաշ տո նը 
1260–1289 թթ. 

1) Վահ րամ Րա բու նին   3) Ներ սես Լամբ րո նա ցին
2) Սմ բատ Գունդս տաբ լը   4) Ատան պայլը

165.  Կի լի կյան Հա յաս տա նը ռազ մա դաշտ կա րող էր դուրս բե րել մինչև`
1) 50–60 հա զար զին վոր   3) 80–100 հա զար զին վոր
2) 120–140 հա զար զին վոր   4) 20–40 հա զար զին վոր

166.   Ով քե՞ր է ին գլ խա վո րում Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը Ս. Էջ մի ած նում վե րա
հաս տա տե լու գոր ծը.

1) Թով մա Մե ծո փե ցին և Կի րա կոս Վի րա պե ցին
2) Հով հան նես Հեր մո նա ցին և Թով մա Մե ծո փե ցին
3) Հով հան նես Հեր մո նա ցին և Կի րա կոս Վի րա պե ցին
4) Թով մա Մե ծո փե ցին և Գրի գոր կա թո ղի կոսը

167.  Մեր ձա վոր Ար ևել քի հայության կրո նա կան ու աշ խար հիկ կյան քը կար գա վո
րում է ր՝

1) Սսի կա թո ղի կո սու թյու նը   3) Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սու թյու նը
2) Ե րու սա ղե մի հայոց պատ րի ար քու թյու նը 4) Աղ վա նից ե կե ղե ցին

168.  Որ քա՞ն հայ է գաղ թեց վել շահ Ա բա սի հրա մա նով.
1) մոտ 400 հա զար    3) մոտ 600 հա զար
2) մոտ 300 հա զար    4) մոտ 200 հա զար
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169.  Որ տե՞ղ է հիմ նադր վել Օս մա նյան պե տու թյու նը.
1) Փոքր Ա սի այի հա րա վում   3) Փոքր Ա սի այի հյու սի սում
2) Փոքր Ա սի այի ա րևմ տյան մա սում 4) Մի ջին Ա սի այի հա րա վում

170.  Ո՞ւմ օ րոք է հայոց թա գա վոր օծ վել Սմ բատ Ա րծ րու նին.
1) Իս քան դար Կա րա–կո յուն լո ւի  3) Կա րա–Յու սու ֆի
2) Ջհանշահի    4) Լենկ Թե մու րի

171.  Ո՞վ է հրա վի րել 1547 թ. Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը.
1) Մի քայել Սե բաս տա ցին   3) Զա քա րի ա Աղ թա մար ցին
2) Ստե փան ոս Սալ մաս տե ցին  4) Ստե փան ոս Աղ թա մար ցին

172.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում 1562 թ. Վե նե տիկ մեկ նած պատ վի րա կու թյու նը.
1) Ստե փան ոս Աղ թա մար ցին  3) Աբ գար Թո խաթե ցին
2) Մի քայել Սե բաս տա ցին   4) Ստե փան ոս Սալ մաս տե ցին

173.   Ո՞ր գա վա ռում քրիս տո նե ու թյուն քա րո զե լիս Մաշ տո ցը մտադր վեց գտ նե լու 
կամ ստեղ ծե լու հայե րե նի նշա նագ րե րը.

1) Տա րոն     3) Նա խիջ ևան
2) Խա չեն     4) Գողթն

174.  Ո՞վ է հղ կել, գե ղագ րել Մաշ տո ցի ստեղ ծած նշա նագ րե րը.
1) Հռո փա նո սը    3) Կորյունը
2) Փի լոստ րա տո սը    4) Դա նի ել ե պիս կո պո սը

175.   Ո՞րն է Սուրբ Գր քից հայե րեն թարգ ման ված և գր ված ա ռա ջին նա խա դա սու
թյունը.

1) « Լաւ է կոյր ա չօք, քան կոյր մտօք»:
2) « Մահ ոչ ի մա ցե ալ մահ է, մահ ի մա ցե ալ` ան մա հու թիւն»:
3) «Ո՞ւր հա սա նէ գի տու թիւն, ո ւր ոչ հա սա նէ բնու թիւն»:
4) « Ճա նա չել զի մաս տու թիւն եւ զխ րատ, ի մա նալ զբանս հան ճա րոյ»:

176.  Հա յաս տա նի ո ՞ր քա ղա քում է հիմ նադր վել ա ռա ջին բարձ րա գույն դպ րո ցը.
1) Ար տա շա տում    3) Ա մա րա սում
2) Վա ղար շա պա տում   4) Ո ւռ հա յում

177.  Ո՞ր կայսրն է Մաշ տո ցին թույ լատ րել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում դպ րոց ներ բա ցել.
1) Թե ո դո սի ոս I–ը    3) Թե ո դո սի ոս II–ը
2) Վա ղեսը     4) Հուս տի նի ա նոս I–ը

178.   Մես րոպ Մաշ տո ցը ո ՞ր քա ղա քում հան դի պեց հու նա րեն գր չու թյան ար վես տի 
խո րա գի տակ Հռո փա նո սին.

1) Սա մո սատ    3) Տար սոն
2) Ե դե սի ա     4) Ա միդ
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179.   Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է նվիր ված Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյան 
տա րած մանն ու պե տա կա նո րեն ըն դուն մա նը.

1) Կո րյուն     3) Փավս տոս Բու զանդ
2) Ա գա թան գե ղոս    4) Ղա զար Փար պե ցի

180.  Ո՞ր պատ միչն է ա ռա ջին ան գամ շա րադ րել հայոց ամ բող ջա կան պատ մու թյու նը.
1) Մով սես Խո րե նա ցին   3) Ե ղի շեն
2) Փավս տոս Բու զանդը   4) Ղա զար Փար պե ցին

181.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է նվիր ված Վար դա նանց ա պս տամ բու թյա նը.
1) Բու զանդ  2) Ա գա թան գե ղոս       3) Ե ղի շե  4) Կո րյուն

182.  Ո՞ւմ մե կե նա սու թյամբ է գր վել Խո րե նա ցու կո թո ղային աշ խա տու թյու նը.
1) Սմբատ Բագրատունու   3) Վա հան Մա մի կո նյա նի
2) Սա հակ Պարթ ևի    4) Սա հակ Բագ րա տու նու

183.  Ո ՞ր պատ մի չին է շա րու նա կել Ղա զար Փար պե ցին.
1) Մով սես Խո րե նա ցուն   3) Փավս տոս Բու զան դին
2) Ե ղի շե ին     4) Ա գա թան գե ղո սին

184.  Քա նի՞ գր քե րից է բաղ կա ցած Պատ մա հոր եր կը.
1) 2   2) 4   3) 3   4) 5

185.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է VI–VII դդ. ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին 
կարևոր սկզբ նաղ բյուր.

1) Մովսես Խո րե նա ցի   3) Ղա զար Փար պե ցի
2) Սե բե ոս     4) Մով սես Կա ղան կատ վա ցի

186.  Ո՞ր ե կե ղե ցա կան ժո ղովն է սահ մա նել Հայոց մեծ թվա կա նը.
1) Աշ տի շա տի    3) Դվի նի երկրորդ
3) Ա ղո ւե նի     4) Դվի նի առաջին

187.  Ա ռա ջին հայ կա կան մանրանկարներից քա նի՞սն են պահ պան վել.
1) 6  2) 2  3) 4  4) 7

188.  Որ քա՞ն էր տևում ու սում նա ռու թյու նը վար դա պե տա րա նում.
1) 4–5 տա րի    3) 8–10 տա րի
2) 7–8 տա րի    4) 10–12 տա րի

189.   Թվարկ ված գոր ծիչ նե րից ո ՞վ գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյուն չի ծա
վա լել Սա նա հի նի և Հաղ պա տի վար դա պե տա րան նե րում.

1) Հով հան նես Ե րզն կա ցին   3) Վար դան Ար ևել ցին
2) Դա վիթ Ա լավ կաոր դին   4) Գրի գոր Տաթ ևա ցին
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190.    Ո՞վ էր Ա նի ի վար դա պե տա րա նի ու սուց չա պե տը, որ մշա կել էր վարդապետական 
կրթության նոր ծրագիր.

1) Սա մո ւել Ա նե ցին    3) Մխի թար Գոշը
2) Հով հան նես Ի մաս տա սերը  4) Գրի գոր Մա գիստ րոսը

191.  Ո՞ւմ ու սուց չա պե տու թյան օ րոք է ծաղ կում ապ րել Նոր Գե տի կի վար դա պե տա րա նը.
1) Ա նա նի ա Նա րե կա ցու   3) Հով հան նես Ի մաս տա սե րի
2) Ե սայի Նչե ցու    4) Մխի թար Գո շի

192.  Ո՞ւմ րա բու նա պե տու թյան օ րոք է հայտ նի դառ նում Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը.
1) Ներ սես Մշե ցու    3) Ե սայի Նչե ցու
2) Վահ րամ Րա բու նու   4) Գրի գոր Տաթ ևա ցու

193.  Թվարկ ված դպ րոց նե րից ո՞ րը չէր գտն վում Կի լի կի ա յում.
1) Ծոր ծոր     3) Ակ ներ
2) Դրա զարկ    4) Սկև ռա

194. Շուրջ քա նի՞ տա րի է գո յատ ևել Սկև ռայի դպ րո ցը.
1) 50 տա րի     3) 100 տա րի
2) 300 տա րի    4) 200 տա րի

195.   Ո՞ւմ րա բու նա պե տու թյան տա րի նե րին Աղ բերց վան քի դպ րո ցը հայտ նի դար
ձավ Գլա ձո րի հա մալ սա րան ա նու նով.

1) Ե սայի Նչե ցու    3) Մխի թար Գո շի
2) Ներ սես Մշե ցու    4) Հով հան Ո րոտ նե ցու

196. Ո՞վ է հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նագր քի ստեղ ծո ղը.
1) Սմ բատ Գունդս տաբլը   3) Մխի թար Գոշը
2) Դա վիթ Ա լավ կաոր դին   4) Ներ սես Շնոր հա լին

197.  Մ խի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը» հա սա րա կու թյան կյան քը կար գա վո րե
լուն ծա ռայեց շուրջ՝

1) 200 տա րի    3) 700 տա րի
2) 500 տա րի    4) 3 դար

198.  Ո՞ւմ նա խագ ծով է կա ռուց վել Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցին.
1) Տր դա տի  2) Պո ղո սի  3) Մանուե լի  4) Մո մի կի

199.  Ա նի ի Տիգ րան Հո նեն ցի ե կե ղե ցու ո րմ նան կար նե րում ով քե՞ր են պատկերված.
1) Տր դատ III–ը և Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը
2) Ա շոտ III Ո ղոր մա ծը և Խոս րո վա նույշ թա գու հին
3) Գա գիկ I–ը և Կատ րա մի դե թա գու հին
4) Գագիկ II–ը և Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը
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200.  Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցու ո րմ նան կար նե րում ո ՞վ է պատ կեր ված.
1) Ա շոտ Ո ղոր մա ծը    3) Գա գիկ II –ը
2) Գա գիկ Ա րծ րու նին   4) Ա շոտ Եր կա թը

201.  Ո՞վ է հայ ա ռա ջին տպագ րի չը.
1) Աբ գար դպիր Թո խա տե ցին  3) Խա չա տուր Կե սա րա ցին
2) Հով հան նես Քար մա տա նեն ցը  4) Հա կոբ Մե ղա պար տը

202.  Ո՞րն է հայե րեն ա ռա ջին տպա գիր գիր քը.
1) «Ուր բա թա գիրք»    3) « Տօ նա ցոյց»
2) « Տա ղա րան»    4) « Սաղ մո սա րան»

203.    Որ տե՞ղ է տպագր վել « Խառ նայփն թուր տու մա րի. գե ղե ցիկ ու պի տա նի» տո
մարա ցույ ցը.

1) Վի են նա յում    3) Վե նե տի կում
2) Ֆլո րեն ցի ա յում    4) Լվո վում

204.  Նոր Ջու ղայի ար վես տա գետ նե րից ո ՞վ է հաս տատ վել Մոսկ վա յում և մեծ դեր 
կա տա րել ռու սա կան ար վես տի զար գաց ման գոր ծում.

1) Հով հան նես Մի րա քը   3) Բոգ դան Սալ թա նո վը
2) Հով հան նես Մր քու զը   4) Թո րոս Ռոս լինը

205.  Ո՞ր հայ պատ միչն է վաս տա կել « Մեծն Քեր թող», « Քեր թո ղա հայր» պատ վա
նուն նե րը.

1) Մով սես Խո րե նա ցի   3) Ե ղի շե
2) Ա գա թան գե ղոս    4) Փավս տոս Բու զանդ

206.  Թ վարկ ված ո ՞ր եր կու հան ճա րեղ այ րե րի գր չին է պատ կա նում «Աշ խար հա
ցույց» եր կը.

1) Մով սես Խո րե նա ցի, Դա վիթ Ան հաղթ
2) Մով սես Խո րե նա ցի, Ա նա նի ա Շի րա կա ցի
3) Ա նա նի ա Շի րա կա ցի, Եզ նիկ Կող բա ցի
4) Ա նա նի ա Շի րա կա ցի, Դա վիթ Ան հաղթ

207.  Ինչ պե՞ս է կոչ վում Պատ մա հոր « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան ա ռա ջին 
գիր քը.

1) « Հայոց մե ծե րի ծնն դա բա նու թյու նը»
2) « Հայոց նախ նի նե րի նա խա պատ մու թյու նը»
3) « Հայոց մե ծե րի ծա գում նա բա նու թյու նը»
4) « Բան մի ջակ պատ մու թե ան մե րոցն նախ նե աց»

208. Ո՞ր վար դա պե տա րա նում է կր թու թյուն ստա ցել Կի րա կոս Գան ձա կե ցին.
1) Նոր Գե տիկ    3) Գլա ձոր
2) Հաղ պատ    4) Սա նա հին
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.
« …ե թե կա րո ղա նաս հաղ թել նրանց և պար տադ րես ծա ռայե լու, ես նրանց թի կունքը 
չեմ պաշտ պա նի»:
1) Ամ մի ա նոս    3) Բու զանդ 
2) Խո րե նա ցի    4) Ապ պի ա նոս

2. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.
« Հե ռո՛ւ ին ձա նից, չա րա գո՛րծ ծա ռա, որ տե րե րիդ վրա տեր ես դար ձել, և ես չեմ նե րի 
քեզ և քո որ դոց իմ նախ նի նե րի վրե ժը… »:
1) Ապ պի ա նոս    3) Խո րե նա ցի
2) Բու զանդ     4) Ամ մի ա նոս

3. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը

«Այժմ, ե րբ ի նձ տես նում ես կար ճա հա սակ, մե ծու թյանս չա փը չես հաս կա նում, ո րով
հետև մինչև այժմ ես քեզ հա մար ա ռյուծ է ի, ի սկ այժմ` աղ վես»:
1) Բու զանդ     3) Սե բե ոս
2) Խո րե նա ցի    4) Փար պե ցի

4. Ո՞վ է ա սել հետևյալ խոս քե րը.

«Այժմ, ե րբ ի նձ տես նում ես կար ճա հա սակ, մե ծու թյանս չա փը չես հաս կա նում, ո րով
հետև մինչև այժմ ես քեզ հա մար ա ռյուծ է ի, ի սկ այժմ` աղ վես»:
1) Ար շակ II     3) Մու շեղ Մա մի կո նյան 
2) Խոս րով III    4) Վա սակ Մա մի կո նյան

5. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

«… [ վե րա կանգ նում է] հին սահ մա նը, որ ա ռաջ գո յու թյուն ու ներ Հայոց ե րկ րի և 
Վրաց ե րկ րի միջև, որ պի սինն էր մեծ գետ Կու րը»:
1) Սե բե ոս     3) Բու զանդ 
2) Փար պե ցի    4) Խո րե նա ցի

6. Ո՞վ է ա սել հետևյալ խոս քե րը.

« Քեզ պսա կում եմ, Մե րու ժա՛ն, ո րով հետև դու ձգ տում է իր հայոց վրա թա գա վո րե լու, 
և իմ` աս պե տիս պարտքն է քեզ պսա կել իմ հայ րե րի իշ խա նու թյան կար գով»:
1) Ա շոտ Բագ րա տու նին   3) Բա գա րատ Բագ րա տու նին
2) Սա հակ Բագ րա տու նին   4) Սմ բատ Բագ րա տու նին
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7. Հայոց ո ՞ր ար քան է ներ կա յաց րել հետևյալ տա րած քային պա հանջ նե րը.

«... հնում Կե սա րի այի ու րիշ տա սը քա ղաք մերն են ե ղել, ե ՛տ տուր, Ո ւռ հա (Ե դե սի ա) 
քա ղաքն էլ մեր նախ նիքն են շի նել, ո ւս տի, ե թե չես ու զում, որ խռո վու թյուն ծա գի 
մեր մեջ, ե ՛տ տուր»:
1) Ար շակ II  2) Տի րան  3) Խոս րով III  4) Պապ

8. Հայոց ար քան ո ՞ւմ է ներ կա յաց րել հետևյալ տա րած քային պա հանջ նե րը.

«... հնում Կե սա րի այի ու րիշ տա սը քա ղաք մերն են ե ղել, ե ՛տ տուր, Ո ւռ հա (Ե դե սի ա) 
քա ղաքն էլ մեր նախ նիքն են շի նել, ո ւս տի, ե թե չես ու զում, որ խռո վու թյուն ծա գի 
մեր մեջ, ե ՛տ տուր»:
1) Շա պուհ II    3) Թե ո դո սի ոս I
2) Շա պուհ III    4) Վա ղես

9. Լ րաց նել բաց թողն ված ան ձնա նու նը.

«… Բայց մինչև ես . . . է ի` հս կա է ի, մի ո տս հե նում է ի մի լե ռան վրա, ի սկ մյուսն էլ ` 
մյուս լե ռան … Այդ եր կու լեռ նե րից մե կը դու է իր, ի սկ մյուսն էլ` հու նաց թա գա վո րը»:
1) Մու շեղ  2) Վա սակ  3) Վա չե 4) Վար դան

10. Հայոց ո ՞ր սպա րա պետն է ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.

 «Իմ այն քան ծա ռա յու թյուն նե րի, ա րյուն ու քր տինք թա փե լու… հա տու ցումն ա՞յս 
ե ղավ: Բայց այս մա հը ե րա նի՜ թե ձի ու վրա ի նձ հաս ներ»:
1) Վա սակ Մա մի կո նյան   3) Ման վել Մա մի կո նյան
2) Մու շեղ Մա մի կո նյան   4) Վա հան Մա մի կո նյան

11.  Հայոց ո ՞ր թա գա վո րի գա հըն կե ցու թյա նը դեմ լի նե լու ա ռի թով է կա թո ղի կոսն 
ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.

« Քավ լի ցի` իմ մո լոր ված ոչ խա րը մատ նեմ գայ լե րին»:
1) Խոս րով IV    3) Պապ
2) Վա րազ դատ    4) Ար տա շես Ար շա կու նի

12. Ո՞ր ի րա դար ձու թյու նից հե տո ստեղծ ված ի րադ րու թյունն է բնու թագ րել պատ մի չը.

« Հայոց նա խա րար նե րին ան ցավ թա գա վո րու թյու նը, ո րով հետև թե պետև հար կը 
պար սից ար քու նիքն էր գնում, սա կայն հայոց այ րու ձին ամ բող ջա պես նա խա րար
ներն է ին ա ռաջ նոր դում պա տե րազ մի ժա մա նակ»:
1) Պապ թա գա վո րի դա վա դիր սպա նու թյու նը
2) Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դա վա դիր սպա նու թյու նը
3) Հա յաս տա նի ա ռա ջին բա ժա նու մը
4) Ար տա շես Ար շա կու նու գա հազր կու մը և ար գե լա փա կու մը

13.  Ո՞վ է թևա վոր դար ձած այս խոս քե րի հե ղի նա կը.
« Մահ ոչ ի մա ցե ալ մահ է, մահ ի մա ցե ալ` ան մա հու թիւն»:
1) Կո րյուն     3) Ե ղի շե 
2) Փար պե ցի    4) Խո րե նա ցի
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14.  Ո ՞ր թվա կա նին է կա յաց վել այս վճի ռը.

« Լավ ե նք հա մա րում մի ան գամ մեռ նել, քան թե ա մեն օր ե կե ղե ցու ու քրիս տո նե ու
թյան ար հա մար հան քը և քակ տու մը տես նել»:
1) 354 թ.     3) 449 թ.
2) 444 թ.     4) 481 թ. 

15. Ո՞ր ա պս տամ բու թյան մաս նա կից ներն են ըն դու նել հետ ևյալ վճի ռը.
« Լավ ե նք հա մա րում մի ան գամ մեռ նել, քան թե ա մեն օր ե կե ղե ցու և քրիս տո նե ու
թյան ար հա մար հան քը և քակ տու մը տես նել»:
1) 774–775 թթ. 2) 481–484 թթ.  3) 450–451 թթ.  4) 572 թ.

16. Պար սից ո ՞ր ար քան է ա սել հետևյալ խոս քե րը Վա հան Մա մի կո նյա նին.
« Դուք բնավ ո չինչ հա մա րե ցիք այս աշ խար հը, քա ջա բար մե ռան նրանք, որ մե ռան, 
և ա ռա վել քա ջա բար ապ րում եք դուք»:
1) Հազ կերտ II    3) Վռամ IV
2) Վա ղարշ Սա սա նյան   4) Պե րոզ Սա սա նյան

17. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քի հե ղի նա կը.
«… ե ղավ ա ստ վա ծա գի տու թյան լույ սի դուռ և բազ մա զան բա րիք նե րի եր ջա նիկ օ րի նակ»:
1) Կո րյուն     3) Մով սես Խո րե նա ցի
2) Մով սես Կա ղան կատ վա ցի  4) Ե ղի շե

18. Բյու զան դա կան ո ՞ր կայ սեր նա մա կից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.
«Անհ նա զանդ մի ա զգ ե ն… մեր միջև…: Բայց ե ՛կ… ես ի մս (այ սինքն` Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի հայ զո րա կան նե րին) ժո ղո վեմ և Թրա կի ա ու ղար կեմ, և դու քո նը (այ
սինքն` Ար ևե լյան Հա յաս տա նի հայ զո րա կան նե րին) ժո ղո վի՛ր և հրա մայի՛ր Ար ևելք 
տա նել: Քան զի, ե թե մեռ նեն, մեր թշ նա մի նե րը կմեռ նեն, և ե թե սպա նեն, մեր թշ նա
մի նե րը կս պան վեն, և մենք կապ րենք խա ղա ղու թյամբ: Քան զի, ե թե նրանք ի րենց 
ե րկ րում մնան, մեզ հան գիստ չի լի նի»:

1) Կոս տան դին II    3) Հուս տի նի ա նոս I
2) Թե ո դո սի ոս I    4) Մո րիկ

19.  Ըստ պատ մի չի` ո ՞ր ճա կա տա մար տի մաս նա կից ներն են մի մյանց քա ջա լե րել 
հետևյալ խոս քե րով..

« Քա ջու թյամբ մեռ նենք մեր աշ խար հի և մեր ազ գի հա մար»: 
1) Ար ճե շի     3) Ա րյան լճի 
2) Վար դա նա կեր տի   4) Ա րձ նի ի

20.  Ո՞ւմ է պատ կա նում ստորև բեր ված վկա յու թյու նը. « Քա ջու թյամբ մեռ նենք մեր 
աշ խար հի ու մեր ազ գի հա մար»։

1) Սե բե ո սին    3) Կի րա կոս Գան ձա կե ցուն
2) Ղևոն դին     4) Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցուն
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21. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

«Եվ տի րա պե տեց նա բազ մա թիվ բեր դե րի և գա վառ նե րի Վայոց ձո րի, Խա չե նի 
և Փա ռի սո սի սահ ման նե րում` ա վե լի, քան իր եղ բայ րը, և չկար մե կը, որ սար սափ 
պատ ճա ռեր Հա յաս տա նին»:
1) Թով մա Ա րծ րու նի    3) Ա սո ղիկ 
2) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի   4) Վար դան Ար ևել ցի

22. Հայոց ո ՞ր ար քան էր մեջ բեր ման մեջ հի շա տակ ված ար քայի եղ բայ րը.

«Եվ տի րա պե տեց նա բազ մա թիվ բեր դե րի և գա վառ նե րի Վայոց ձո րի, Խա չե նի 
և Փա ռի սո սի սահ ման նե րում` ա վե լի, քան իր եղ բայ րը, և չկար մե կը, որ սար սափ 
պատ ճա ռեր Հա յաս տա նին»:
1) Կյու րի կե I     3) Ա շոտ III
2) Սմ բատ II      4) Դա վիթ Ան հո ղին

23. Հայոց գա հա կալն ո ՞ւմ է ա սել ստորև բեր ված խոս քե րը.
« Հայոց տան տերն ու թա գա վո րը ես եմ, և ես քեզ չեմ տա լիս հայոց եր կի րը, ո րով
հետև դու ի նձ խա բե ու թյամբ ես բե րել Կոս տանդ նու պո լիս»:
1) Վա սիլ II      3) Հով հան նես Կոմ նե նոս
2) Ա լեք սի ոս III Ան գե լոս    4) Կոս տան դին Մո նո մախ

24. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.
« …գո յու թյուն ու նեն հայոց լեզ վի նշա նագ րեր, ո րոն ցով հնա րա վոր է սե փա կան ձայ
նով և ոչ թե մու րա ցա ծո լեզ վով ե կե ղե ցի նե րում շա հել տղա մարդ կանց ու կա նանց և 
առ հա սա րակ ամ բողջ բազ մու թյան սր տե րը»:
1) Կո րյուն      3) Ղա զար Փար պե ցի 
2) Մով սես Խո րե նա ցի    4) Վար դան Ար ևել ցի

25. Ո՞ր պատ միչն է մեջ բեր ված վկա յու թյան հե ղի նա կը.

« …հ նուց հայե րեն գիր է ե ղել», ին չը «վկայ վեց Լևոն ար քայի ժա մա նակ, քան զի 
դրամ գտավ Կի լի կի ա յում` դրոշմ ված հայե րեն գրով… Հայ կա զուն թա գա վոր նե րի» 
ա նուն նե րով»:

1) Ա սո ղիկ      3) Սմ բատ Գունդս տաբլ
2) Կի րա կոս Գան ձա կե ցի    4) Վար դան Ար ևել ցի

26. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քե րի հե ղի նա կը.

«Ո՞ւր հա սա նէ գի տու թիւն, ո ւր ոչ հա սա նէ բնու թիւն»:
1) Պա րույր Հայ կազն    3) Դա վիթ Ան հաղթ
2) Եզ նիկ Կող բա ցի     4) Ե ղի շե
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Ի՞նչ հար կա տե սակ էր տա սա նոր դը.
1) պե տու թյա նը կամ թա գա վո րին վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը
2) նա խա րար նե րին վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը
3) հո ղա տի րո ջը վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը
4) ե կե ղե ցուն վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը

2.  Ի՞նչ էր կոչ վում Ար շա կու նյաց շա ռա վիղ նե րից ձևա վոր ված ա ռան ձին ա զն վա
կան խա վը.

1) սե պուհ ներ    3) ոս տա նիկ ներ 
2) ա նա զատ ներ    4) ա զատ ներ

3.  Ար շա կու նյաց ար քու նի գոր ծա կա լին հա մա պա տաս խա նեց նել իր գոր ծա ռույթ
նե րին.

1) ար քու նի քի և թա գա վո րա կան պա հա կա զո րի հրա մա նա տա րը
2) Մեծ Հայ քի զին ված ու ժե րի գլ խա վոր հրա մա նա տա րը
3)  ար քու նի կալ վածք նե րի ու գան ձա րա նի հս կո ղու թյու նը և Ար շա կու նի սե պուհ նե րի 

դաս տի ա րա կու թյու նը ի րա կա նաց նո ղը
4)  հան րային աշ խա տանք նե րը, պե տա կան պար հակ ներն ու հար կա հա նու թյան 

գոր ծը տնօ րի նո ղը
5)  պա լա տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րը և օ տար ե րկր նե րի դես պան նե րի ըն դու նե լու

թյան հա մար պա տաս խա նա տուն
6)  ըն դուն ված օ րենք նե րի գոր ծադ րու մը հատ կա պես ըն տա նե կան և ե կե ղե ցու ի րա

վուն քի բնա գա վա ռում վե րահս կո ղը

 ա. մաղ խազ     ե. թա գա դիր և թա գա կապ աս պետ
բ. սե նե կա պետ    զ. սպա րա պետ
գ. հայր մարդ պետ     է. մեծ դա տա վոր
դ. հա զա րա պետ 

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

4. Ի՞նչ էր « Մաղ խա զա կան այ րու ձին».
1)  նա խա րա րա կան տան հե ծե լա զոր
2)  ար քու նի քին կից հա տուկ հե ծե լա զոր, ո րն ի րա կա նաց նում էր թա գա վո րա կան 

ոս տա նի պաշտ պա նու թյու նը 
3)  ը նտ րյալ նե տա ձիգ նե րից բաղ կա ցած և մշ տա պես ար քու նի քում գտն վող, թա գա

վո րի ան ձի պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վող ըն տիր հե ծե լա զոր
4) մաղ խա զի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող հե ծե լա զոր
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5. Ինչ պե՞ս է ին կոչ վում ա զն վա կա նու թյան՝ մաս նա տի րա կան տն տե սու թյուն նե րը.
1) բեր դեր ու ամ րոց ներ   3) ա գա րակ ներ ու դաս տա կերտ ներ
2) տա ճար ներ ու ամ րոց ներ   4) տա ճար ներ ու շե ներ

6.  Ինչ պե՞ս է ին կոչ վում 387 թ. բա ժա նու մից հե տո Հռո մին ան ցած Մեծ Հայ քի 
ա րևմ տյան մա սի կու սա կալ նե րը.

1) սատ րապ     3) կո մես
2) ստ րա տե գոս    4) հյու պար քոս

7. Ի՞նչ էր կոչ վում Սա սա նյան Պարս կաս տա նի վար չա քա ղա քա կան խո շոր մի ա վո րը.
1) սատ րա պու թյուն    3) բդեշ խու թյուն
2) մարզ պե տու թյուն    4) մարզ պա նու թյուն

8. Ինչ պե՞ս էր կոչ վում Վար դա նանց եր դու մը.
1) « Հա վա տո հան գա նակ»   3) « Վասն հայ րե նի քի»
2) « Հա վա տո ո ւխտ»   4) « Վար դա նանց ուխտ»

9.  Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ի ՞նչ էր կոչ վում իշ խա նա կան տան կրտ սեր 
ներ կա յա ցու ցի չը.

1) սե պուհ     3) ոս տա նիկ
2) դրա նիկ     4) աս պետ

10.  Ի՞նչ կոչ վե ցին հե տա գա յում Քրիս տո սի` « մի ան ձ, եր կու բնու թյուն» բա նաձ ևի 
հետ ևորդ նե րը.

1) հա կա քաղ կե դո նա կան կամ մի աբ նակ
2) քաղ կե դո նա կան կամ եր կաբ նակ
3) քաղ կե դո նա կան կամ մի աբ նակ
4) հա կա քաղ կե դո նա կան կամ եր կաբ նակ

11. Ի՞նչ տիտ ղոս ու ներ Գա գիկ I–ը.
1) տի ե զե րա կալ    3) աշխարհակալ
2) շահն շահ հայոց    4) ար քայից ար քա

12. Ո՞րն էր մարզ պա նա կան գուն դը.
1)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք թա գա վո րա կան տի րույթ նե րում 

ապ րող ռա միկ նե րից հա վա քագր ված զո րա մի ա վո րու մը
2)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք լեզ գի նե րից և այլ ցե ղե րից հա վա

քագր ված զո րա մի ա վո րու մը
3)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք ա րա բա կան ա մի րա յու թյուն նե րի 

տրա մադ րած զո րա մա սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մը
4)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք իշ խան նե րին են թա կա զո րա մա

սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մը
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13. Ի՞նչ էր կոչ վում քա ղա քի կա ռա վա րի չը Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում.
1) ստ րա տե գոս    3) շա հապ
2) քալանթար    4) մուհ թա սիբ

14.  Ի՞նչ էր կոչ վում միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի` ար տա քին պարս պով 
շր ջա պատ ված հիմ նա կան մա սը` բուն քա ղա քը.

1) ոս տան     3) մայ րա քա ղաք
2) ար վար ձան    4) շա հաս տան

15.  Ի՞նչ էր կոչ վում քա ղաք նե րում ա ռան ձին պարս պով շր ջա պատ ված կենտ րո նա կան 
կամ բարձ րա դիր մա սը, որ տեղ գտն վում էր ար քու նի քը կամ իշ խա նի դղյակը.

1) ար քա յա նիստ    3) միջ նա բերդ
2) քա ղա քա մեջ    4) իշ խա նա նիստ

16.  Ի՞նչ էր կոչ վում ո րոշ խո շոր քա ղաք նե րի կա ռա վա րող մար մի նը միջ նա դա րյան 
Հա յաս տա նում.

1) քա ղա քա պե տա րան   3) քաղաքային ժողով
2) ա վագ նե րի խոր հուրդ   4) քաղ աքային դումա

17. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բա ցատ րու թյա նը.
1) քա ղա քի կա ռա վա րիչ Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում
2)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի` ար տա քին պարս պով շր ջա պատ ված 

հիմ նա կան մա սը` բուն քա ղա քը
3)  քա ղաք նե րում ա ռան ձին պարս պով շր ջա պատ ված կենտ րո նա կան կամ բարձ րա

դիր մաս, որ տեղ գտն վում էր ար քու նի քը, իշ խա նի կամ կա ռա վար չի ա պա րան քը
4)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի քա ղաք նե րում ա ռևտ րին, ար հեստ նե րին, հար կա

հա նու թյանն ու շու կա նե րին հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյա
5)  միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ար տա քին պարս պով շր ջա պատ ված բուն քա ղա

քից դուրս գտն վող և ըն չա զուրկ նե րով բնա կեց ված քա ղա քա մաս
 

ա. միջ նա բերդ    դ. ար վար ձան
բ. շա հապ      ե. շա հաս տան
գ. մե լիք     զ. մուհ թա սիբ

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

18. Մուհ թա սի բի գոր ծա ռույթ նե րից է ր՝
1) հար կա հա նու թյա նը, շու կա նե րին, ա ռևտ րին ու ար հեստ նե րին հետ ևե լը
2) քա ղա քի մաք րու թյա նը հետ ևե լը
3)  պա րիսպ նե րի, պա լատ նե րի, տա ճար նե րի, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման աշ խա

տանք նե րին հետ ևե լը
4) իջ ևա նատ նե րի կա ռուց մա նը հետ ևե լը
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19. Վ րա ցա կան ար քու նի քում ի ՞նչ էր կոչ վում զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տա րը.
1) գունդս տաբլ    3) սպա րա պետ
2) ա թա բեկ     4) ա միրս պա սա լար

20. Ի՞նչ էր կոչ վում մոն ղո լա կան ցե ղե րի ժո ղո վը.
1) մեջ լիս  2) ծե րա կույտ  3) մեծ խու րալ  4) ռա դա

21.  Խա չա կիր մա տե նա գիր ներն ի նչ պե՞ս են ան վա նել Կի լի կի այի հայ կա կան պե
տու թյու նը.

1) « Հա յաս տան», « Փոքր Հայք»  3) « Մի ջերկ րա կա նի Հայք»
2) « Հա յաս տան», « Ներ քին Հայք»  4) « Փոքր Ա սի այի Հայք»

22.  Ի՞նչ էր կոչ վում գն ված ստ րու կը, ո րը ծա ռա յում էր ե գիպ տա կան սուլ թա նի ան ձ
նա կան գվար դի ա յում.

1) ե նի չե րի  2) նոյոն  3) ղզլ բաշ  4) մամ լուք

23.  Ի՞նչ ա նուն ստա ցան Հայոց ե կե ղե ցին քրիս տո նե ա կան մյուս ե կե ղե ցի նե րի հետ 
մի ա վոր ման կողմ նա կից նե րը Կի լի կի ա յում.

1) ու նի թոր ներ կամ մի ա րար ներ
2) բո ղո քա կան ներ կամ հա կա մի ա րար ներ
3) հա կաու նի թոր ներ կամ մի ա րար ներ
4) հա կաու նի թոր ներ կամ հա կա մի ա րար ներ

24. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բա ցատ րու թյա նը.
ա. ա թա բեկ     գ. նոյոն
բ. մամ լուք     դ. ա միրս պա սա լար

1) մոն ղո լա կան բա նա կում զո րա ջո կա տի հրա մա նա տար
2) վրա ցա կան ար քու նի քում զոր քե րի հրա մա նա տա ր
3) Կիլիկյան Հայաստանում բանակի ընդհանուր հրամանատար
4) վրա ցա կան ար քու նի քում թա գա ժա ռան գի խնա մա կա լ
5)  գն ված ստ րուկ , ո րը ծա ռա յում է ր ե գիպ տա կան սուլ թա նի ան ձնա կան գվար

դիայում

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

25. Ի՞նչ էր կոչ վում Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րը.
1) սպա սա լար    3) մա րա ջախտ
2) ա միրս պա սա լար    4) գունդս տաբլ

26.  Ի՞նչ էր կոչ վում կի լի կյան բա նա կի սպա րա պե տի ան մի ջա կան տե ղա կա լը, ո րը գլ
խա վո րում էր բա նա կի սպա ռա զի նու թյան և պա րե նի մա տա կա րար ման գոր ծը.

1) սպա սա լար    3) մա րա ջախտ
2) երկրորդ սպա րա պետ   4) գունդս տաբլ
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27.  Ի՞նչ էր կոչ վում թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կա նը և թա գա վո րին փո խա րի
նողը Կի լի կի ա յում.

1) պայլ  2) սե նես կալ  3) կանց լեր  4) մա րա ջախտ

28. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բա ցատ րու թյա նը.
1) Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րը
2)  զին վո րա կան աս տի ճան Կի լի կի ա յում, ո րը ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ էր 

քննու թյուն հանձ նել ձի ա վա րու թյու նից, նե տաձ գու թյու նից, նի զա կի և սրի գոր ծա
ծու թյու նից և այլ ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րից և հմ տու թյուն նե րից

3) ար քու նա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տա րը Կի լի կի ա յում
4) կի լի կյան բա նա կի սպա ռա զի նու թյան և պա րե նի մա տա կա րար ման ղե կա վա րը
5)  պա տե րազ մի ժա մա նակ գյու ղա ցի նե րից և քա ղա քա ցի նե րից հա վա քագր վող զորք

 ա. մա րա ջախտ    դ. կա պի տան
բ. սպա սա լար     ե. աս պետ (ձի ա վոր)
գ. աշ խար հա զոր    զ. գունդս տաբլ

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

29.  Թվարկված գոր ծա ռույթ նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Կի լի կյան Հա
յաս տա նում չէր տնօ րի նում պայ լը.

1) ար քու նի պա լա տի կա ռա վա րի չը
2) թա գա վո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում փո խա րի նում էր նրան
3)  թա գա վո րի խորհր դա կանն էր և ղե կա վա րում էր բա նակ ցու թյուն ներն օ տար 

ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ
4)  թա գա վո րի ան չա փա հա սու թյան դեպ քում ի րա կա նաց նում էր ամ բողջ ե րկ րի և 

գա հա կա լի խնա մա կա լու թյու նը
5) թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կանն է ր

30.  Կիլիկյան Հայաստանի ար քու նի քար տու ղա րու թյուն գոր ծա կա լու թյան գլ խա վոր 
պաշ տո նյան կոչ վում է ր՝

1) պայլ  2) կանց լեր  3) մա րա ջախտ  4) գունդս տաբլ

31.  Ուշ միջ նա դա րում ի ՞նչ է ին կոչ վում հայ կալ վա ծա տե րե րը, ո րոնք ի րենց սե փա
կան տի րույթ նե րը հանձ նել է ին ե կե ղե ցուն և, հոգ ևոր կո չում ներ ըն դու նե լով, 
շա րու նա կում է ին տի րել ի րենց կալ վածք նե րին.

1) մե լիք  2) բեկ   3) պա րոն տեր  4) յուզ բա շի

32. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.
1) պա րոն տեր 2) շա հապ  3) մե լիք  4) մուհ թա սիբ

 ա)  ո րոշ գա վառ նե րում ի րենց իշ խա նու թյունն ու կա ռա վա րու մը վե րա կանգ նած հայ 
իշ խա նա կան տնե րի ժա ռանգ

բ)  սե փա կան կալ վածք նե րը կա մո վին ե կե ղե ցուն հանձ նած և հոգ ևոր կո չում ըն դու
նած հայ կալ վա ծա տեր
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գ)  քա ղաք նե րում ա ռևտ րին ու ար հեստ նե րին, շու կա նե րին ու հար կա հա նու թյա նը 
հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյա

դ)  քա ղա քի կա ռա վա րիչ, քա ղա քա պետ 
ե) զո րահ րա մա նա տար, հա րյու րա պետ

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

33. Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ի ՞նչ էր կոչ վում բարձ րա գույն դպ րո ցը.
1) ակադեմիա    3) վար դա պե տա րան
2) ուսումնարան    4) մա տե նա դա րան

34.  Ի՞նչ է կոչ վում պատ վան դա նի վրա կանգ նեց ված սա լաձև կո թող–հու շար ձանը.
1) մեն հիր     3) վի շա պա քար
2) խաչ քար     4) սահ մա նա քար

35.   Թվարկ ված նե րից ո՞ րը Կի լի կի այի հայ կա կան պե տու թյան կա ռա վար ման գլխա
վոր մարմ նի` ար քու նի քի կա ռուց ված քային բա ղադ րա տար րե րից չէր.

1) գոր ծա կա լու թյուն ներ   3) ար քու նի խոր հուրդ
2) պե տա կան խոր հուրդ   4) բարձ րա գույն դա տա կան ա տյան

36. Կիլիկյան Հայաստանում ինչպե՞ս էր կոչվում խնամակալության գործակալը.
1) սենեսկալ     3) մարաջախտ
2) թագադիր ասպետ   4) պայլ

37. Ի՞նչ էր նշանակում «ոստանիկ այրուձի» Արշակունյաց Հայաստանում.
1) արքունիքին կից հատուկ հեծյալ ջոկատներից կազմված հեծելազոր
2) թագավորական ոստանում տեղակայված աշխարհազոր
3) նախարարներին ենթակա հեծելազոր
4) թագադիր ասպետին ենթակա հեծելազոր

38. Ի՞նչ էր նշանակում «աշխարհաժողով» վաղ ավատատիրական Հայաստանում.
1)  համաժողովրդական հավաք, որտեղ քննարկվում էին երկրի համար առավել կա

րևոր հարցերը
2)  արքունիքում գումարվող հավաք, որին մասնակցում էին աշխարհատեր նախա

րարները՝ նահանգների կառավարիչները
3) համաժողովրդային հավաք, որին մասնակցում էին միայն աշխարհիկ մարդիկ
4) համաժողով, որին մասնակցում էին միայն աշխարհիկ ավատատերերը

39. Միջնադարում հայրենիք էին կոչվում՝
1) հայրենիքի համար ծառայության դիմաց թագավորի շնորհած հողերը
2) թշնամիներից ազատագրված հայրենական հողերը
3) ծառայության համար հոր կողմից որդուն տրված հողերը
4) հորից որդուն ժառանգաբար անցնող խոշոր մասնավոր հողերը
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40.  Վաղ միջնադարում գանձարանի միջոցներից կատարվող դրամական և բնա
մթերք նպաստը կոչվում էր.

1) վարկ  2) ռոճիկ  3) հարկ 4) տասանորդ

41. Ընտրել բացառապես ազատների դասին պատկանողների շարքը.
1) գավառակալ իշխաններ, հետևակը համալրող ռամիկներ, հոգևորականներ
2) աշխարհատեր նախարարներ, հոգևորականներ, գավառատեր իշխաններ
3)  գավառատեր իշխաններ, առևտրականներ, հեծելազորում ծառայող աշխար հիկ 

իշխաններ
4) հոգևորականներ, գավառակալ շինականներ, քաղաքային արհեստավորներ

42. Ընտրել բացառապես անազատների դասին պատկանողների շարքը.
1) հետևակը համալրող ռամիկներ, առևտրականներ, գավառատեր իշխաններ
2) աշխարհատեր նախարարներ, հոգևորականներ, գավառատեր իշխաններ
3) շինականներ, հոգևորականներ, հեծելազորում ծառայող աշխարհիկ իշխաններ
4) առևտրականներ, արհեստավորներ, շինականներ, ռամիկներ

43.  Բզնունյաց, Խորխոռունի, Գուգարաց, Բագրատունի, Աղձնյաց նախարարները 
համարվել են՝

1) բյուրավորներ    3) հազարավորներ
2) հարյուրավորներ    4) հիսնավորներ

44. Կադմեա, Սյունի նախարարները համարվել են՝
1) բյուրավորներ    3) հազարավորներ
2) հարյուրավորներ    4) հիսնավորներ

45. Գահնամակով սահմանվում էր.
1) բոլոր ավատատերերի տեղն արքունիքում
2) գահաժառանգության կարգը
3) յուրաքանչյուր նախարարի տեղն արքունիքում
4)  անմիջապես թագավորի կողքին յուրաքանչյուր ազդեցիկ նախարարի հա տուկ 

բարձի տեղը
5)  ազատների և տանուտերերի կարգը՝ ըստ զբաղեցրած պաշտոնական դիրքի և 

զորաքանակի

46.  Ընտրել այն տերմիններն ու հասկացությունները, որոնք բնորոշ չեն քրիստո
նեությանը.

1) առաքյալ     4) քահանայապետություն
2) դիցարան    5) մեհենագրություն
3) նվիրապետություն   6) առաջնորդական աթոռ

47.  Հին հայոց հավատքի և քրիստոնեական սկզբնական շրջանի առումով 
«հեթանոս» նշանակել է՝

1) այլակրոն     4) ոչ քրիստոնյա
2) ցեղ     5) մահմեդական
3) ազգ
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48. Միջնադարում ի՞նչ են հասկացել՝ «հեթանոս» ասելով.
1) այլակրոն    4) ոչ քրիստոնյա
2) ցեղ    5) ժողովուրդ
3) ազգ

49. Ծառայող ազնվականության մասնատիրական տնտեսությունները կոչվում էին՝
1) պետական տնտեսություններ 
2) ագարակներ   
3) համայնական հողեր
4) դաստակերտներ 
5) արքունական կալվածքներ

50. Ընտրել «ավատ» տերմինի ճիշտ բացատրությունները.
1) ի հավատ    
2) ավետել` բարի լուր հաղորդել 
3) հավատարմությամբ ծառայել
4) ավանդ ունենալ
5) ավանդաբար ծառայել

51. Ի՞նչ գործառույթներ էին վերապահված թագադիր և թագակապ ասպետին.
1) օտար երկրների դեսպանների ընդունելությունների կազմակերպումը
2) թագավորական պահակազորի հրամանատարությունը
3) պալատական արարողությունների կազմակերպումը
4) օտար երկրների թագավորների թագադրումը
5) թագավորական կալվածքների հսկողությունը

52.  Հայ եկեղեցուն տնտեսապես ապահովելու նպատակով Տրդատ Մեծի քայլերին 
բնորոշ էր՝

1)  գյուղերում համայնական հողերի բաժանումը չորսական, իսկ ավաններում` յոթա
կան ծխերի

2) արքունիքին վճարվող տասանորդ տուրքի փոխանցումը եկեղեցուն
3)  բերքի մեկ տասներորդ մասը կազմող տուրքի` տասանորդի վճարումը եկե ղեցուն
4)  բոլոր մասնավոր հողերի մեկ տասներորդական մասերի շնորհումը եկեղեցուն
5)  գյուղական եկեղեցիների քահանաներին բոլոր ագարակ տեղերում «հող երդոյ» 

հողաբաժինների տրամադրումը

53. Ընտրել առաջին տիեզերական ժողովի հետ կապված հասկացությունները.
1) Միլանի հրովարտակ   
2) Հավատո հանգանակ   
3) Աշտիշատի եկեղեցական կանոններ
4) Նիկեական կանոններ
5) Հավատո ուխտ
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54.  Ի՞նչ անուններ էր կրում 867 թ. Բյուզանդիայում գահ բարձրացած արքայա
տոհմը.

1) Արշակունյաց    4) Բագրատունյաց
2) Հայկական    5) Հայկյան
3) Մակեդոնական

55. Կիլիկյան Հայաստանում պայլի գործառույթներից չէին՝
1) արքայի բացակայության դեպքում նրան փոխարինելը
2) արքունի եկամուտների և ծախսերի տնօրինումը
3)  հանդիսությունների ժամանակ թագավորի գլխին թագ դնելը, արքունի կարգ ու 

կանոնի պահպանումը
4)  արքայի անչափահասության դեպքում ամբողջ երկրի խնամակալության իրա կա

նացումը
5) անչափահաս թագավորի խնամակալությունը

56. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների ճիշտ բացատրությունները.
1)  Արդեն XI դարում վանական և աշխարհիկ դպրոցների հիման վրա ձևավորված 

նոր տիպի դպրոցները կոչվեցին վարդապետարաններ:
2)  Եկեղեցիների պատերի վրայի մանր որմնանկարները կոչվում են խճա  նկար ներ:
3) Շար ականներ էին կոչվում միջնադարյան աշուղների երգած երգերը:
4)  Վաղ քրիստոնեական պաշտամունքային շինությունները հայտնի են բազիլիկ 

տաճարներ անունով:
5)  Պատվանդանի վրա կանգնեցված սալաձև կոթող–խաչարձանը կոչվում է խաչքար: 

57.  Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակաշրջանում խաչակիր մատենա
գիրներն այս երկիրն անվանել են՝

1) Մեծ Հայք    4) Հայոց աշխարհ
2) Փոքր Հայք    5) Հայաստան
3) Կիլիկյան Հայաստան
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Խոս րով Կո տա կը Դվի ն բնակավայրը կառուցապատեց և այն դարձրեց մայ
րաքաղաք, ո րով հետև՝

1)  Ե րաս խի վտակ Մե ծա մո րի հու նը փոխ վել էր, և Վա ղար շա պա տի մո տա կայ քում 
ճա հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել:

2)  Ե րաս խի վտակ Ա խու րյա նի հու նը փոխ վել էր, և Ար տա շա տի մո տա կայ քում ճա
հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել:

3)  Ե րաս խի վտակ Մե ծա մո րի հու նը փոխ վել էր, և Ար տա շա տի մո տա կայ քում ճա
հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել:

4)  Ե րաս խի վտակ Ա խու րյա նի հու նը փոխ վել էր, և Վա ղար շա պա տի մո տա կայ քում 
ճա հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել:

2. Պա պի բա րե փո խում նե րի արդյունքում որ քա՞ն էր դար ձել հայոց բա նա կի թի վը.
1) մոտ 80 հա զար    3) մոտ 120 հա զար
2) մոտ 100 հա զար    4) մոտ 180 հա զար

3. Ո՞րն էր Ար շա կա վա նի կոր ծան ման պատ ճա ռը.
1)  Քա ղա քում բնա կու թյուն է ին հաս տա տել օ րի նա զանց նե րը, ար քա յա կան կալ

վածք նե րից փա խած դժ գոհ շի նա կան ներն ու ծա ռա նե րը:
2)  Քա ղա քում բնա կու թյուն է ին հաս տա տել նախարարների կալվածքներից փախած 

ա վան դա ռու ներն ու պար տա պան նե րը և նրանցից դժ գոհ ծա ռա ներն ու շի նա
կան նե րը:

3)  Քա ղա քը կա ռուց վել էր ոչ թե ար քա յա կան տի րույթ նե րում, այլ նա խա րար նե րից 
խլ ված հո ղա տա րածք նե րում, ի նչն էլ հա րու ցել էր նա խա րար նե րի դժ գո հու թյու նը:

4)  Քա ղա քում բնա կու թյուն հաս տա տած օ րի նա զանց ներն ու հարս տա հար ված ա նա
զատ նե րը խռո վու թյուն է ին բարձ րաց րել և սպառ նում է ին պե տու թյան անվտան
գու թյա նը:

4. Ին չո՞ւ է Ար շակ ար քան Գնե լին մա հա պատ ժի են թար կում.
1)  քա նի որ Գնե լը հան ցա վոր հա մա ձայ նու թյան էր ե կել կենտ րո նա խույս նա խա րար

նե րի հետ
2) քա նի որ Գնելն ա չք էր դրել թա գու հի Փա ռան ձե մի վրա
3)  քա նի որ Տի րի թը հա վաս տի աց րել էր նրան, թե Գնե լը ցան կա նում է դա վադ րո րեն 

հայոց ար քա դառ նալ
4) քա նի որ Գնե լը գաղտ նի կա պեր էր հաս տա տել Շա պուհ III –ի հետ
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5.   Թվարկվածներից որո՞նք պատճառ հանդիսացան պար սից ար քայի կող մից 
Հայոց Խոս րով IV–ի գե րե վար ման հա մար. 

1) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նին հայոց սպա րա պետ նշա նա կե լը
2) Սա հակ Պարթ ևին հայոց կա թո ղի կոս նշա նա կե լը
3) Մեծ Հայ քի եր կու մա սե րի մի ա վո րու մը
4) թա գա վո րի ի նք նու րույն հա րա բե րու թյուն նե րը հռո մե ա կան կայ սեր հետ
5) Խոս րով IV–ի ա մուս նու թյու նը Ման վել Մա մի կո նյա նի դս տեր հետ

6.  Ին չո՞ւ պար սից թա գա վո ր Վռամը հա մա ձայ նեց ա զատ ար ձա կել և հայ րե նիք 
վե րա դարձ նել Սա հակ Պարթ ևին.

1) Բյու զան դի այի կայ սեր պա հան ջով
2) հայ նա խա րար նե րի խնդ րան քով
3) հայե րի ը նդ վզու մից վա խե նա լով
4) հայ նա խա րար նե րի պա հան ջով

7.  Հազ կերտ II–ի հանձ նա րա րա կա նով Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ան ցկաց ված աշ
խար հագ րի նպա տակ նե րից է ին.

1) հար կե րի ծան րա ցու մը և նա խա րա րա կան հա մա կար գի զո րե ղա ցու մը
2) հար կե րի թեթ ևա ցու մը և նա խա րա րա կան հա մա կար գի զո րե ղա ցու մը
3) հար կե րի ծան րա ցու մը և ե կե ղե ցու ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը
4) հար կե րի թեթ ևա ցու մը և ե կե ղե ցու ա զա տու թյան ը նդ լայ նու մը

8. Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի շնոր հիվ`
1)  Հա յաս տա նը վե րա կանգ նեց ան կախ թա գա վո րու թյու նը և չհ րա ժար վեց քրիս տո

նե ա կան հա վատ քից
2)  Հա յաս տա նը մի ա վոր վեց, ի սկ հայ ժո ղո վուր դը պահ պա նեց քրիս տո նե ա կան հա

վատ քը
3)  Հա յաս տա նը կորց րեց իր ներ քին ի նք նու րույ նու թյու նը, սա կայն պահ պա նեց քրիս

տո նե ա կան հա վատ քը
4)  Հա յաս տա նը պահ պա նեց իր ներ քին ի նք նու րույ նու թյու նը, ի սկ հայ ժո ղո վուր դը` 

քրիս տո նե ա կան հա վատ քը

9. Ո՞րն էր 449 թ. Ար տա շա տում ժո ղո վի հրա վիր ման պատ ճառը.
1) աշ խար հագ րի ան ցկա ցու մը
2)  քրիս տո նե ու թյու նից հրա ժար վե լու և մազ դե զա կա նու թյունն ըն դու նե լու պար սից 

ար քայի հրա մա նը
3) հայոց այ րու ձին ե րկ րից հե ռաց նե լու հրա մա նը
4) հայ նա խա րար նե րին ժա ռան գա կան հո ղա տի րու թյան ի րա վուն քից զր կե լը

10. Ին չո՞վ է ա վարտ վել Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը.
1) հո նե րի պար տու թյամբ
2) հայ կա կան ու ժե րի հաղ թա նա կով
3) պար սիկ նե րի հաղ թա նա կով
4) հայ կա կան ու ժե րի պար տու թյամբ
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11.  Հա յաս տա նում խո շոր հո ղային տի րույթ նե րը մաս նա տե լու և դրա նով եր կի րը 
թու լաց նե լու նպա տա կով ի ՞նչ ձեռ նար կեց Սա սա նյան Պե րոզ թա գա վո րը.

1)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց նաև իշ խա նա կան տնե րի ի գա կան սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

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

3)  Հո ղեր ժա ռան գե լու և գնե լու ի րա վունք շնոր հեց բարձ րաս տի ճան հոգ ևո րա կան
նե րին:

4)  Ան ժա ռանգ մա հա ցած իշ խա նա կան տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թո ղած հո
ղային տի րույթ նե րի ժա ռան գորդ հռ չա կեց Պար սից տե րու թյա նը:

12.  Արևմ տյան Հա յաս տա նում նա խա րա րա կան հո ղային տի րույթ նե րը մաս նա տե լու 
և դրա նով եր կի րը թու լաց նե լու նպա տա կով ի ՞նչ ձեռ նար կեց Հուս տի նի ա նոս I–ը.

1)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց իշ խա նա կան տնե րի ավագ ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին:

2)  Տոհ մա կան կալ վածք ներ ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց նաև կա նանց ու աղ
ջիկ նե րին:

3)  Հո ղեր ժա ռան գե լու և գնե լու ի րա վունք շնոր հեց բարձ րաս տի ճան հոգ ևո րա կան նե րին:
4)  Ան ժա ռանգ մա հա ցած իշ խա նա կան տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թո ղած հո ղային 

տի րույթ նե րի ժա ռան գորդ հռ չա կեց Բյու զան դա կան կայս րու թյա նը:

13. Ի՞նչ կար ևոր հետ ևանք ու նե ցավ Դվի նի II ժո ղո վի գու մա րու մը.
1)  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին վերջ նա կա նա պես ա զատ վեց կաթոլիկ ե կե ղե ցու 

հոգ ևոր են թա կա յու թյու նից:
2)  Վերջ նա կա նա պես հաս տատ վեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ազ գային ի նք նու

րույ նու թյու նը:
3) Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին դար ձավ ո ւղ ղա փառ ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր դը:
4)  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին հա մա ձայ նեց ըն դու նել Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո

շում նե րը:

14.  Թվարկվածներից ո րո՞նք Բագ րա տու նի նե րի գլ խա վո րու թյամբ Հա յաս տա նի ան
կա խու թյան վե րա կանգն ման հա մար ար տա քին նա խադ րյալ չեն հան դի սա ցել.

1)  Խա լի ֆա յու թյան ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը կա յուն չէր, մեծ ծա վալ է ին ստա
ցել ժո ղովր դա կան ա զա տագ րա կան ը նդ վզում նե րը և գա հա կա լա կան կռիվ նե րը:

2)  Ա ռան ձին ե րկր նե րի ա րաբ ա մի րա նե րը տե ղե րում բա վա կա նին ամ րապն դել է ին 
ի րենց իշ խա նու թյու նը և ձգ տում է ին ան ջատ վելու խա լի ֆա յու թյու նից:

3)  Խա լի ֆա յու թյան ծանր դրու թյու նից օ գտ վում էր նրա դա րա վոր հա կա ռա կորդ 
Պարս կաս տա նը, ո րն ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր խա լի ֆա յու թյու նից ա ռանձ նա նալ 
ձգ տող կենտ րո նա խույս ու ժե րին:

4)  Գե րա զան ցա պես վարձ կան նե րից կազմ ված ա րա բա կան բա նա կը միշտ չէ, որ են
թարկ վում էր խա լիֆ նե րին և եր բեմն ան հնա զան դու թյուն էր ցու ցա բե րում:

5)  Ար ևել քում խա լի ֆա յու թյու նը կոր ծա նիչ պար տու թյուն էր կրել Ա տր պա տա կա նից, 
և կազ մա լուծ վող խա լի ֆա յու թյու նը հար կադր ված էր դի մե լու զի ջում նե րի քա ղա
քա կա նու թյան:
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15.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ա ռանձ նաց նել հայ կա կան ան կախ պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման ներ քին նա խադ րյալ նե րը.

ա)  Ա ռան ձին ե րկր նե րի ա րաբ ա մի րա նե րը տե ղե րում ամ րապն դել է ին ի րենց իշ խա
նու թյու նը և ձգ տում է ին ան ջատ վելու խա լի ֆա յու թյու նից։

բ)  Լայն ծա վալ ստա ցած ժո ղովր դա կան ա զա տագ րա կան ը նդ վզում նե րը, մաս նա
վո րա պես Ա տր պա տա կա նում Բա բե կի գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյու նը և գա հա
կա լա կան կռիվ նե րը խարխ լել է ին խա լի ֆա յու թյան կենտ րո նա կան իշ խա նու թյան 
դիր քե րը։

գ)  Հայոց ե կե ղե ցին ջա նում էր ա զատ վել կրո նա կան հա լա ծանք նե րից, ի սկ աշ խա
տա վո րա կան զանգ ված նե րը՝ օ տա րերկ րյա ծանր լծից։

դ)  Ա ռա ջա դի մում ու խո րա նում է ին ա վա տա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, աս
տի ճա նա բար ամ րապնդ վում էր հայ իշ խան նե րի ժա ռան գա կան հո ղա տի րու թյու
նը, ըն դար ձակ վում է ին նրանց կալ վածք նե րը։ 

ե)  Բյու զան դի ան ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր խա լի ֆա յու թյան կենտ րո նա խույս ու ժե րին։

1) գ, ե  2) ա, դ  3) բ, ե  4) գ, դ

16. Ի՞նչն ա ռիթ հան դի սա ցավ Սա ջյան ա մի րայի՝ Հա յաս տան ներ խու ժե լու հա մար.
1) 893 թ. Բյու զան դի այի հետ Բագրատունյաց Հայաստանի կն քած պայ մա նա գի րը
2) Ա շոտ I–ի՝ խա լի ֆի հետ կն քած դա շին քը
3)  Օրբելյանների և Ա րծ րու նի նե րի միջև Նախ ճա վան քա ղա քի պատ ճա ռով ծա գած 

վե ճը
4) Գա գիկ Ա րծ րու նու՝ Վաս պու րա կա նի թա գա վոր թա գադր վե լը

17.  Ս տորև թվարկվածներից ո րո՞նք միջնադարում քա ղա քային կյան քի վե րել քի 
պայ ման ներ չեն.

1) ար հեստ նե րի զար գա ցու մը
2) առևտ րի զար գա ցու մը
3) աշ խա տան քի հա սա րա կա կան բա ժա նու մը
4) պա տե րազմ նե րը
5) տն տե սա կան–շու կա յա կան թույլ կա պե րը ե րկ րի տար բեր մա սե րի միջև

18.  Սյու նի քի թա գա վո րու թյան կենտ րո նը Սյու նի ա վա նից տե ղա փոխ վեց Կա պան, 
ո րով հետև՝

1) Սյու նի ա վա նը ա ռևտ րա կան և ռազ մա կան ա ռու մով ան հար մար վայ րում էր գտն վում
2) Սյու նին ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով լք վել է ր
3) թա գա վո րու թյան գո յատև ման հա մար վտանգ էր ա ռա ջա ցել
4) Սյու նին պարս կա կան զոր քե րի հար ձա կում նե րի հետ ևան քով ա վեր վել էր

19. Թվարկվածներից ո րո՞նք Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տի հետ ևանք ներ չեն.
1)  Բյու զան դա ցի նե րը հս կա յա կան կո րուստ ներ կրե ցին, ի սկ Դի ո գե նես կայս րը գե րի 

ըն կավ։
2)  Բյու զան դա ցի նե րը ստիպ ված ըն դու նե ցին ի րենց պար տու թյու նը և հաշ տու թյուն 

կն քե ցին թյուրք–սելջուկների հետ։
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3) Հաս տատ վեց սել ջու կյան պե տու թյան իշ խա նու թյու նը Փոքր Ա սի ա յում։
4)  Հա յաս տա նի մի այն հա րա վային շր ջան ներն ու Ա րա րա տյան դաշ տն ըն կան 

թյուրք–սելջուկների տի րա պե տու թյան տակ։
5)  Տա շիր–Ձո րա գե տի, Կար սի (Վա նան դի), Վաս պու րա կա նի և Սյու նի քի թա գա վոր

նե րը շտա պե ցին հպա տա կու թյուն հայտ նել սել ջուկ նե րին։

20.  Թվարկվածներից ո ՞րն է թյուրք–սելջուկների կող մից Ա նի քա ղա քի գրավ ման 
գլ խա վոր պատ ճա ռը.

1) Ա նի ի հույն վարձ կան նե րը բա ցե ցին քա ղա քի դար պաս նե րը։
2) Ա նին ան պա րիսպ քա ղաք է ր։
3)  Թյուրք–սելջուկները տեր կանգ նե ցին Ա նի ի թա գա վո րու թյունն ի րենց կտա կած 

Հով հան նես–Սմ բա տի կտա կին։
4)  Ա նի ի բյու զան դա կան կա յա զո րը քաշ վեց քա ղա քի միջ նա բերդ և ան պաշտ պան 

թո ղեց բ նակ չու թյա նը:

21. Ին չո՞ւ Ա րևմ տյան Եվ րո պայից խա չա կիր նե րը շարժ վե ցին դեպի Ար ևելք.
1) Պա ղես տի նը և Ա սո րի քը մահ մե դա կան նե րից ա զա տագ րե լու հա մար
2) Մի ջերկ րա կան ծո վի հյու սի սային ա ռափ նյա շր ջան նե րին տի րե լու հա մար
3) Բյու զան դի ային սելջուկներից պաշտպանելու հա մար
4) Ե րու սա ղե մի թա գա վո րու թյա նը տի րե լու հա մար

22.  Տր ված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Սսից Էջ մի ա ծին կա թո ղի
կո սա կան ա թո ռի փո խադր ման հետ ևանք նե րից են.

ա) Ա վե լի բարձ րա ցավ Այ րա րա տյան աշ խար հի ազ գային քա ղա քա կան դե րը։
բ) Կա թո ղի կո սու թյու նը պաշտ պան վեց խաչակիրների հա լա ծանք նե րից։
գ) Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ հայ ժո ղովր դի հե տա գա հա մախմբ ման հա մար։
դ) Այն միջ նոր դի դեր ստանձ նեց մահ մե դա կան ա մի րա յու թյուն նե րի միջև։

1) ա, բ  2) բ, գ  3) բ, դ  4) ա, գ

23.  Գտ նել սխալ պա տաս խա նը. 

Ի՞նչ նպա տա կով շահ Ա բա սը թուր քա կան բա նա կի շարժ ման ճա նա պար հին ըն կած 
հայ կա կան բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյա նը գաղ թեց րեց Պարս կաս տա նի խոր քե րը:
1)  Դրա նով թուր քա կան բա նա կը կզրկ վեր պա րե նից ու օթ ևա նի հնա րա վո րու թյու

նից և ի վի ճա կի չէր լի նի շա րու նա կելու ար շա վան քը:
2)  Հայ ո րա կյալ ե րկ րա գործ նե րին ու ար հես տա վոր նե րին բնա կեց նե լով ե րկ րի ներ քին 

գա վառ նե րում՝ շա հը հույս ու ներ զար գաց նելու Պարս կաս տա նի տն տե սու թյու նը:
3)  Տե ղա փո խե լով Պարս կաս տա նի ար ևե լյան սահ մա նա մերձ շր ջան նե րը՝ կկա սեց

ներ թուր քա կան զոր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը։
4)  Հայ ա ռևտ րա կան նե րին փո խադ րե լով ե րկ րի հա րավ՝ նա ձգ տում էր հյու սի սում 

զար գա ցած մե տաք սի ա ռև տու րը տե ղա փո խելու Պար սից ծո ցի շր ջան, ին չը 
տնտե սա կան մեծ վնաս կհասց ներ Օս մա նյան պե տու թյա նը։
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24.  Ի՞նչ նպա տա կով էր Վե նե տիկ մեկ նել Աբ գար Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ վի
րա կու թյու նը.

1)  Եվ րո պա կան ե րկր նե րին հա մո զե լու ռազ մա կան օգ նու թյուն ցույց տալ հայե րին 
պարս կա կան լծի դեմ պայ քա րե լու հա մար։

2) Եվ րո պա կան ե րկր նե րին հա մո զե լու ստանձ նել Հա յաս տա նի ման դա տը։
3) Եվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ ա զատ ա ռևտ րի ի րա վունք ձեռք բե րե լու հա մար։
4)  Եվ րո պա կան ե րկր նե րին հա մո զե լու, որ օգ նեն հայե րին ա զա տագր վե լու օս ման

յան տի րա պե տու թյու նից։

25.  Թվարկված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք նպաս տե ցին ո ւշ միջ
նա դա րում քոչ վո րա կան ցե ղե րի ներ թա փանց մա նը Հա յաս տան.

ա) XIII–XIV դա րե րում մոն ղոլ–թա թա րա կան պե տու թյան թու լա ցու մը
բ) ա վա տա տի րու թյան զար գա ցու մը
գ) XIV դա րի վեր ջին Լենկ Թե մու րի ար շա վանք նե րը
դ) ա րա բա–պարս կա կան պա տե րազմ նե րը 
ե) հայոց թա գա վո րու թյան անկումը
զ) մե լի քու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը 
է) խա չակ րաց պե տու թյուն նե րի ան կու մը

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

26.  Ինչո՞ւ էր կարևորվում կաթողիկոսական աթոռի` Կիլիկիայից Հայաստան տեղա
փոխելը.

ա.  Հայաստանում նախադրյալներ էին ստեղծվել պետականության վերա կանգնման 
համար, և կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխությունը կնպաս տեր կենտ րո
նական պետական իշխանության ամրապնդմանը:

բ.  Կիլիկիայում հայկական թագավորության կործանումից հետո այնտեղ գտնվող 
ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը մնացել էր անպաշտպան:

գ.  Կիլիկիայում կաթողիկոսական աթոռը կտրվել էր բուն Հայաստանից և այլևս չէր 
կարող համահայկական դեր կատարել:

դ.  Դրանով Ամենայն հայոց Գրիգոր կաթողիկոսը ձգտում էր ապահովելու իր ան ձ
նական անվտանգությունը:

ե. Դրան էր ձգտում ամբողջ հայ հոգևորականությունը։

1) ա, բ  2) ա, գ  3) բ, գ  4) դ, ե

27.  Հազկերտ II–ի հանձնարարականով Արևելյան Հայաստանում անցկացված աշ
խարհագրի նպատակներից էին.

1) նախարարական համակարգի զորեղացումը
2) հարկերի ծանրացումը
3) եկեղեցու ազատության սահմանափակումը
4) վանքապատկան հողերի կրճատումը
5) մազդեզականության տարածումը
6) Հայաստանը մարզպանության վերածելը
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28.  Թվարկվածներից որո՞նք մոնղոլական տիրապետության հաստատման անմի
ջական հետևանքներից չեն.

1) մոնղոլների կողմից քաղաքների ամայացումը
2)  բոլոր հպատակ ժողովուրդներին սկզբից ևեթ մահմեդականությունը պար

տադրելը
3) բնակչության արտագաղթը
4) նվաճված երկրների բնակչությանը ծանր հարկման ենթարկելը
5)  ողջ միջերկրածովյան առևտրի հանդեպ մոնղոլական վերահսկողություն սահ 

մանելը

29.  Թվարկվածներից որո՞նք են 1259 թ. հայ–վրացական հակամոնղոլական ապստամ
բության պատճառ.

ա) հարկերի բարձրացումը
բ)  հայ–վրացական ջոկատները Եգիպտոս՝ մամլուքների դեմ պատերազմի ուղար

կելու մոնղոլների որոշումը
գ)  հայ–վրացական ջոկատները Բյուզանդիա՝ խաչակիրների դեմ պատերազմի 

ուղարկելու մոնղոլների որոշումը
դ)  ամրիսպասալար Զաքարեի թոռան՝ Զաքարե Զաքարյանին մահապատժի են

թարկելը
ե) Հուլավու խանի կողմից Խաչենի տիրակալ Հասան–Ջալալի սպանությունը

1) բ, գ  2) ա, բ  3) ա, դ  4) գ, ե

30.  Ինչպիսի՞ տնտեսական և մշակութային հետևանքներ ունեցավ Արշակունիների 
գահակալության շրջանը Մեծ Հայքում.

1) Հայաստանում սկսվեց ավատատիրության ժամանակաշրջանը:
2) Հայոց մայրաքաղաքներ հռչակվեցին Բագարանը, Վաղարշապատը, Դվինը:
3) Կառուցվեց Արուճի Ս. Գրիգոր եկեղեցին:
4) Լայն տարածում գտան վանական համալիրները:
5) Ստեղծվեցին Մաշտոցյան գրերը:

31.  Ինչո՞վ էր պայմանավորված VII դարում հայոց իշխան Գրիգոր Մամիկոնյանի 
կա ռավարման խաղաղ ընթացքը.

1) Մուավիան դարձել էր Արաբական պետության խալիֆ:
2)  Գրիգոր Մամիկոնյանը պարտության էր մատնել Կարինը պաշարած բյուզան դա

ցիներին:
3)  Ուժի մեջ էր մտել Թեոդոսիոս II–ի հետ կնքած հայ–բյուզանդական պայ մա նա

գիրը:
4)  Ուժի մեջ էր մտել Թեոդորոս Ռշտունու հետ կնքած հայ–արաբական պայ մա

նագիրը:
5) Գրիգոր Մամիկոնյանը պարտության էր մատնել արաբական զորքերին:
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32.  Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ Հուլավու խանի կողմից 1259 թ. հակամոնղոլական 
ապստամբության ճնշումը.

1)  Հայ ղեկավարներից մահապատժի ենթարկվեց Խաչենի տիրակալ Հասան–
Ջալալը:

2)  Մահապատժի ենթարկվեց ամիրսպասալար Զաքարեի թոռը` Զաքարե Զա
քարյանը:

3)  Հայ ղեկավարներից մահապատժի ենթարկվեց Դիզակի մելիք Հասան–Ջալալը:
4)  Մահապատժի ենթարկվեց ամիրսպասալար Իվանեի թոռը` Զաքարե Զա քարյանը:
5)  Մահապատժի ենթարկվեց ամիրսպասալար Սարգիս Զաքարյանի թոռը` Զա քա 

րե Զաքարյանը:

33.  Թվարկվածներից որո՞նք են պատմական իրադարձությունների իրական ար
դյունքներ:

ա)  Հալեպի ամիրայի հետ Մլեհի համագործակցության արդյունքում խաչակիր ներից 
հետ խլվեցին Դաշտային Կիլիկիայի արևելյան շրջաններում գտնվող բերդերը:

բ)  Տիրանի վարած անկախ քաղաքականության արդյունքում հաստատվեց հա յոց 
կաթողիկոսական աթոռի ինքնուրույնությունը:

գ)  Պապի բարեփոխումների արդյունքում բանակի թիվը հասավ մոտ հարյուր հա
զարի:

դ)  Սահակ Պարթև կաթողիկոսի ջանքերի արդյունքում Շապուհ III–ը Կամ սա րա
կաններին ու Ամատունիներին վերադարձրեց իրենց տոհմական տի րույթ ները:

ե)  Մի խումբ հայ նախարարների և փառամոլ երեց Բրքիշոյի չարախոսության ու 
ամբաստանության արդյունքում Հազկերտ արքան զրկում է Արտաշեսին գահից 
և արգելափակում Տիզբոնում:

1) ա, դ  2) բ, ե  3) բ, դ  4) ա, գ

34.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառահետևանքային կապերը.

ա.  Երվանդ Սակավակյացը Մարաստանի արքա Աժդահակի դեմ պատերազմի ար
դյունքում պահպանել էր իր թագավորությունը, սակայն ստիպված ճանաչել էր 
մարական գերիշխանությունը:

բ.  XVI դ. թուրք–պարսկական պատերազմների հետևանքով մեծ թվով թուր քական 
ու քրդական ցեղեր ներթափանցեցին Հայաստան:

գ.  Թյուրք–սելջուկների ավերիչ արշավանքների և Բյուզանդիայի վարած քաղա քա
կանության հետևանքով հայ բնակչության մի մասը, արտագաղթելով Հայաստա
նից, հաստատվեց Կիլիկիայում:

դ.  Առաջին խաչակրաց արշավանքի արդյունքում ստեղծվեց Եդեսիայի թա գա վո
րությունը:
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ե.  Վարազտիրոց Բագրատունու հեռատես քաղաքականության արդյունքում Հա
յաստանը պահպանեց իր տարածքային ամբողջականությունն ու վերականգնեց 
անկախությունը:

1) ա, դ  2) ա, գ  3) բ, գ  4) դ, ե

35. Ո՞րն էր 703 թ. հակաարաբական ապստամբության պատճառը.
1) Նախիջևանի և Խրամի եկեղեցիներում հայ նախարարների ողջակիզումը
2)  Արմինիայի առաջին արաբ ոստիկանի դաժան հարկահանությունը և կրո նա կան 

հալածանքները
3) Հերթ ոստիկանի «աշխարհագիրը»
4) հայ հոգևորականությանը հարկատու դարձնելը

36. Գտնել սխալ պատասխանը.
Ի՞նչ հետևանք ունեցան խաչակրաց արշավանքները Կիլիկյան Հայաստանի համար:
1)  Դրանք սկզբնապես շեղեցին Կիլիկյան Հայաստանից նրա թշնամիների ուշադ

րությունը:
2)  Խաչակիրները բռնազավթեցին հայ իշխանների տիրույթները Հյուսիսային Ասո

րիքում և Եփրատի ափերին:
3)  Արևելքում խաչակիրների ստեղծած պետությունները Դաշտային Կիլիկիայի 

համար ռազմական բախում ների մեջ մտան հայկական իշխանությունների հետ:
4)  Ստեղծվեց մոնղոլա–հայ–խաչակրաց ռազմաքաղաքական դաշինք ընդդեմ մամ

լուքների:
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I.  Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտ մամբ) պա
տասխանով առաջադրանքներ

1. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Լու սա վոր չի ե պիս կո պո սա կան ձեռ նադ րու թյու նը Կե սա րի ա յում
բ. Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյան պե տա կան կրոն հռ չա կու մը
գ. Բա գա վա նում Գրի գոր Լու սա վոր չին դի մա վո րե լը
դ. Խոր Վի րա պում Լու սա վոր չին բան տար կե լը 
ե. Հռիփ սի մյան կույ սե րի նա հա տա կու թյու նը
1) ե, դ, ա, գ, բ    3) դ, ե, ա, գ, բ
2) դ, ա, ե, գ, բ    4) դ, ե, գ, ա, բ

2.  Ս տորև տրած ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում Հայոց Մեծ դար ձի ժա
մա նակ տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը.

1) Սուրբ Գրի գո րի բան տար կու թյու նը Խոր Վի րա պում
2) Վա ղար շա պա տում Գրի գոր Լու սա վոր չին ե պիս կո պո սա պետ կար գե լը
3) Մա ժա կում Սուրբ Գրի գո րի ե պիս կո պոս ձեռ նադր վե լը
4) Հայոց ար քայի և բազ մու թյան մկր տու թյու նը
5) Սուրբ կույ սե րի վկա յա րան նե րի կա ռու ցու մը 

3. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. դա վա ճան ներ Դա տա բեն Բզ նու նու և Բա կուր բդեշ խի մա հա պա տի ժը
բ. Հու սիկ կա թո ղի կո սի ձեռ նադ րու թյու նը
գ. քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու « Հա վա տո հան գա նա կի» ըն դու նու մը
դ. Տի րան թա գա վո րի բնա կու թյուն հաս տա տե լը Կո ւա շում 
ե. Վա չե Մա մի կո նյան սպա րա պե տի և իր զի նա կից նե րի նա հա տա կու թյու նը
զ. մազ քութ նե րի կող մից Վա ղար շա պա տի գրա վու մը
1) գ, զ, ա, ե, բ, դ    3) ա, գ, զ, ե, դ, բ
2) գ, զ, ե, ա, դ, բ    4) զ, գ, ա, բ, ե, դ

4.  Տրված իրադարձություններից ո րո՞նք են խախ տում տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Տի րա նի օ րոք Հու սիկ կա թո ղի կո սի նա հա տակ վե լը 
2) Տի րա նի թոռ նե րի վե րա դար ձը Հա յաս տան
3) Դա տա բեն Բզ նու նու և Բա կուր բդեշ խի մա հա պա տի ժը 
4) սպա րա պետ Վա չե Մա մի կո նյա նի նա հա տակ վե լը
5) Հայ եկեղեցու առաջին ժողովի գումարումը
6) Ար շա կա վա նի հիմ նու մը 
7) «Ա մո թա լի» պայմանագրի կն քու մը
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5.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է տրված շարքի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Մի լա նի կայ սե րա կան հրո վար տա կի ըն դու նու մը 
2) Մծ բի նի 40–ա մյա պայ մա նագ րի խախ տու մը Շա պուհ II–ի կող մից
3) Ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի գու մա րու մը 
4) մազ քութ նե րի թա գա վոր Սա նե սա նի զոր քի ներ խու ժու մը Հա յաս տան 
5) Վաչե Մամիկոնյանի և նրա զինակիցների նահատակվելը

6.  Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց 
գա հա կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ար շակ II     զ. Ար տա շես 
բ. Ար շակ III     է. Վռամ շա պուհ 
գ. Շա պուհ     ը. Խոս րով III Կո տակ
դ. Վա րազ դատ     թ. Պապ
ե. Տր դատ III Մեծ    ժ. Տի րան
1) գ, ե, ը, ա, ժ, թ, դ, բ, է, զ   3) ե, ը, ժ, ա, թ, դ, բ, է, գ, զ
2) ե, ժ, ը, ա, թ, դ, բ, գ, է, զ   4) ե, ը, ժ, ա, բ, թ, դ, է, զ, գ

7.  Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նի սպա րա պետ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ 
նրանց գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Վա սակ Մա մի կո նյան   դ. Ար տա վազդ Մա մի կո նյան
բ. Ման վել Մա մի կո նյան   ե. Մու շեղ Մա մի կո նյան
գ. Ար տա վազդ Ման դա կու նի  զ. Վա չե Մա մի կո նյան
1) զ, գ, դ, ա, ե, բ    3) գ, զ, դ, ա, ե, բ
2) գ, զ, ա, դ, ե, բ    4) զ, գ, դ, ե, բ, ա

8.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման 
հաջոր դա կա նու թյան.

ա. Սա հակ Պարթև    զ. Ներ սես Ա Պարթև 
բ. Հու սիկ     է. Ա րիս տա կես 
գ. Հու սիկ–Շա հակ Աղ բի ա նո սյան  ը. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի
դ. Գրի գոր Լու սա վո րիչ    թ. Վր թա նես Ա Պարթև
ե. Գյուտ     

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

9.  Վարդանանց պատերազմի հետ կապված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. գե րի վերց ված պար սից մո գե րի մա հա պա տի ժը Զա րե հա վա նում
բ. հայ նա խա րար նե րի` քրիս տո նե ու թյան ա ռե րես ու րա ցու մը Տիզ բո նում
գ. Ա նգ ղի ե կե ղե ցին քան դե լու փոր ձը պար սից զոր քի և մո գե րի կող մից
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դ. հայ նա խա րար նե րի ժա մա նու մը Տիզ բոն` Հազ կերտ II–ի ար քու նիք 
ե. Ա շու շա բդեշ խին և Վա սակ Սյու նու զա վակ նե րին պա տանդ թող նե լը Տիզ բո նում

1) դ, բ, ե, գ, ա 
2) բ, դ, գ, ե, ա 

3) դ, բ, ե, ա, գ
4) բ, դ, ե, գ, ա

10.  Վար դա նանց պա տե րազ մի շր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  ա պս տամբ ու ժե րի կող մից Ար տա շատ, Գառ նի, Ար տա գերս ամ րոց նե րի ա զա
տագ րու մը պար սից կա յա զո րնե րից

բ.  Վար դան Մա մի կո նյա նի և հո նե րի միջև Սա սա նյան նե րի դեմ ո ւղղ ված դա շին քի 
կն քու մը

գ. Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը
դ. Աղ վան քի հա զա րա պե տի և ե պիս կո պոս նե րի ժա մա նու մը Հա յաս տան 
ե. պարսից զորքի՝ Հայաստանից հանելը Հազկերտի կողմից
զ. ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կազ մու մը 
է. « Հա վա տո ո ւխ տի» ըն դու նու մը 
ը. Աղ վան քից Վար դան Մա մի կո նյա նի շու տա փույթ վե րա դար ձը Հա յաս տան
թ. Հով սեփ Վայոց ձոր ցու և Ղևոնդ Ե րե ցի նա հա տա կու թյու նը
ժ. Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը

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

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

11. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Վախ թանգ Գոր գա սա լի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
բ. Գյուտ կա թո ղի կո սի մեկ նու մը Տիզ բոն
գ. մարզ պան Ա տրվշ նաս պի փա խուս տը Ա տր պա տա կան
դ. Գյուտ կա թո ղի կո սի հաս տատ վե լը Վա նան դում 
ե. Ու րա ցյալ Վազ գեն բդեշ խի սպա նու թյու նը
1) ա, բ, դ, ե, գ          3) բ, ա, դ, գ, ե 
2) դ, բ, ա, գ, ե           4) ա, բ, ե, գ, դ

12. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. պար սից զո րա վար Միհ րա նի 20–հա զա րա նոց զոր քի ջախ ջա խու մը հայե րի կող մից
բ. Վահ րամ Չու բի նի ա պս տամ բու թյան սկիզ բը
գ. Մավ րի կի ոս կայ սեր գա հա կա լու թյան ա վար տը
դ. Վա սակ Մա մի կո նյա նի որ դու` Ման վե լի սպա նու թյու նը 
ե.  « Մեծ Հայք», « Խո րա գոյն Հայք», « Ներք սա գոյն Հայք» և այլ նա հանգ նե րի կազ

մա վո րու մը
զ.  Խոս րով Ա նու շիր վա նի ներ խու ժու մը Հա յաս տան և պարտ վե լը Վար դան Կրտ սե րի 

կող մից 
է. Դվի նի II ժո ղո վի գու մա րու մը 
ը. Պար սիկ Սու րե նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի մարզ պան
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թ. Մավ րի կի ոս կայ սեր գա հա կա լու թյան սկիզ բը
ժ. Սու րեն մարզ պա նի սպա նու թյու նը Դվի նում
1) ա, ը, ժ, դ, է, զ, թ, բ, ե, գ   3) է, ը, դ, ա, ժ, թ, բ, գ, ե, զ 
2) է, ը, դ, ժ, ա, զ, թ, բ, ե, գ   4) ը, դ, է, ժ, ա, զ, թ, բ, գ, ե

13.  VI դա րի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյամբ.

ա. Վահ րամ Չու բի նի ա պս տամ բու թյու նը
բ. Վարդ Պատ րի կի` հայոց մարզ պան դառ նա լը
գ. Հուս տի նիա նո սի դեմ խռո վու թյան կազ մա կեր պու մը
դ. Ման վել Մա մի կո նյա նի սպա նու թյու նը 
ե. Հա յաս տա նի բա ժա նու մը Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի միջև
զ. Հով հան նես Ար շա կու նու գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյու նը 
է. Դվի նի II ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
1) բ, զ, գ, է, դ, ա, ե    3) գ, է, դ, ա, ե, զ, բ
2) զ, գ, է, դ, ա, ե, բ    4) ա, ե, զ, բ, է, դ, գ

14.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տել տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյու նը.

1) վրաց ե կե ղե ցու ան ջատ վե լը Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուց
2) Կո մի տաս Մա մի կո նյա նի օծ վե լը հայոց կա թո ղի կոս
3)  Ե րու սա ղե մի գրա վու մը պար սիկ նե րի կող մից և Քրիս տո սի Խա չա փայ տի գե րե

վա րու մը
4) Խոս րով II–ի կող մից Տիզ բո նի ժո ղո վի գու մա րու մը
5) գե րե վար ված Խա չա փայ տի վե րա դարձ վե լը Ե րու սա ղեմ

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. Զվարթ նո ցի տա ճա րի կա ռու ցու մը
բ. Թա լի նի ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը
գ. Ս. Հռիփ սի մե տա ճա րի կա ռու ցու մը
դ. Ա րու ճի Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը

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

16. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա) Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը
բ) Վա րազ տի րո ցի նշա նակ վե լը հայոց իշ խան
գ) Գյուտ կա թո ղի կո սի մեկ նու մը Տիզ բոն
դ) Տիգ րա նա կեր տի գրա վումն ու ա վե րու մը հռո մե ա ցի նե րի կող մից 
ե) Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը
զ) Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը
1) դ, ե, ա, բ, գ, զ    3) զ, գ, բ, դ, ե, ա
2) դ, զ, գ, ա, ե, բ    4) դ, ե, զ, գ, բ, ա
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17.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գոր ծու նե ու թյան 
ժամանակագրական հա ջոր դա կա նու թյան.

ա) Տր դատ II     զ) Եր վանդ IV Վեր ջին 
բ) Թե ո դո րոս Ռշ տու նի    է) Ար շակ II 
գ) Տիգ րան Մեծ     ը) Ար տա շես I
դ) Վահ րամ Պահ լա վու նի    թ) Ար տա վազդ I
ե) Ար տա վազդ II     ժ) Հով հան նես Ա Ման դա կու նի 
1) զ, ը, թ, գ, ա, ե, է, ժ, դ, բ   3) զ, ը, թ, գ, ե, ա, է, ժ, բ, դ
2) ը, թ, դ, ե, զ, է, ա, ժ, բ, գ   4) զ, թ, ը, գ, դ, ա, է, բ, ե, ժ

18.  Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա) Ներ սե հա պա տի    զ) Մագ նե սի այի 
բ) Ձի րա վի     է) Հռան դե այի 
գ) Ա կո ռի ի      ը) Տիգ րա նա կեր տի
դ) Խաղ խա ղի     թ) Գավ գա մե լայի
ե) Ա րա ծա նի ի    ժ) Խա ռա նի 
1) թ, զ, ը, ե, է, ժ, դ, գ, բ, ա   3) է, ը, թ, զ, ե, ժ, դ, գ, ա, բ
2) թ, է, ը, զ, ժ, ե, գ, բ, ա, դ   4) թ, զ, ը, ե, ժ, է, բ, դ, գ, ա

19.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի անունները դա սա վո րել ը ստ գոր ծու նե ու թյան հա ջոր դա
կա նու թյան.

ա) Թե ո դո րոս Ռշ տու նի   դ) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի 
բ) Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նի  ե) Ա շոտ Մսա կեր
գ) Կո մի տաս կա թո ղի կոս   զ) Վա չա գան Բա րե պաշտ
1) դ, գ, զ, ե, ա, բ     3) զ, գ, դ, ա, ե, բ
2) բ, գ, զ, ա, ե, դ     4) զ, դ, գ, բ, ա, ե

20.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Հով հան նես Ա Ման դա կու նի  զ. Բաբ գեն Ա 
բ. Սա հակ Ձո րո փոր ցի   է. Կո մի տաս Մա մի կո նյան 
գ. Ներ սես Գ Տայե ցի   ը. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի
դ. Ներ սես Բ Բագր ևան դա ցի   թ. Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի
ե. Սա հակ Պարթև    ժ. Գյուտ
1) ե, ը, ժ, ա, զ, դ, թ, է, գ, բ   3) ե, ը, ժ, ա, զ, թ, դ, է, բ, գ
2) ե, ժ, ը, ա, դ, զ, թ, է, գ, բ   4) ը, ժ, զ, ե, ա, դ, թ, գ, է, բ

21.  Թ վարկ ված ճա կա տա մար տե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել յո թե րոր դը ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ներ սե հա պա տի    զ. Ձի րա վի
բ. Քա դի սի այի    է. Ա վա րայ րի
գ. Ճար մա նայի    ը. Խա ղա մա խյայի
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դ. Խաղ խա ղի    թ. Ա կո ռի ի
ե. Վար դա նա կեր տի   ժ. Յար մու քի

1) բ   2) ե    3) ը   4) թ

22.  Թվարկվածներից ո՞ր եր կուսն են խախ տել ճա կա տա մար տե րի տրված շարքի 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ա վա րայ րի    6) Գու կանք գյու ղի
2) Ճար մա նայի    7) Ար ճե շի
3) Ա կո ռի ի     8) Խա ղա մա խյայի
4) Ներ սե հա պա տի    9) Ա րյան լճի
5) Վար դա նա կեր տի      

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. Քթիշ ամ րո ցի հե րո սա կան դի մադ րու թյունն ա րաբ նե րին
բ.  Բա գա րատ Բագ րա տու նու և Ա շոտ Ա րծ րու նու գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ նե րի վտա

րու մը Տա րո նից
գ.  Հով նան Խու թե ցու և Ա շոտ ու Դա վիթ Բագ րա տու նի նե րի գե րե վա րու թյու նը
դ. պարտ ված Բու ղայի հե ռա նա լը Հա յաս տա նից 
ե. Բու ղայի գլ խա վո րած ա րա բա կան զո րա բա նա կի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
զ. Բու ղայի պար տու թյու նը Գուր գեն Ա րծ րու նուց և փա խուս տը Վաս պու րա կա նից
1) բ, ե, գ, զ, ա, դ    3) ե, բ, գ, զ, դ, ա 
2) բ, ե, գ, դ, ա, զ    4) ե, բ, գ, դ, ա, զ

24.  VIII–IX դդ. Հա յաս տա նում հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյուն նե րի ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ.

ա. ա րաբ նե րի ջախ ջա խու մը «Ա րյան լիճ» կոչ վող վայ րում 
բ. հայոց այ րու ձի ի բա նա կե լը Վար դա նա կեր տում
գ. Սա սուն գա վա ռի մի ա նա լը Ար մի նի ային
դ.   Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ամրանալը Արտագերսում
ե. Գու կանք գյու ղի մոտ ա րաբ նե րի ջախ ջա խու մը
զ. ա րաբ զո րա վար Յու սու ֆին մա հա պա տժի ենթարկելը սասունցիների կողմից
է. Սա հակ Ձո րո փոր ցի կա թո ղի կո սի նա մա կը ա րաբ հրա մա նա տա րին 
ը. Ք թիշ ամ րո ցի պաշտ պա նու թյու նը 
թ. Ար ճե շի ճակատամարտը 
ժ.   Վա նանդ գա վա ռում Կամ սա րա կան իշ խա նի հե ծյալ գն դի կող մից ա րաբ նե րի մեծ 

զո րա մա սի ջախ ջա խու մը
1) բ, ե, ժ, է, գ, դ, թ, զ, ա, ը   3) գ, բ, ժ, է, ե, դ, թ, զ, ը, ա
2) բ, ժ, է, ե, գ, դ, զ, թ, ը, ա   4) գ, բ, ե, ժ, է, դ, զ, թ, ա, ը
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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.  հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու եղ բայր Ա բա սի նշա նակ վե լը սպա

րա պետ
բ.  բյու զան դա կան պատ րի ար քի՝ նա մա կով դիմելը հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ 

Բագ րա տու նուն
գ. Շի րա կա վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
դ. Ա շոտ Բագ րա տու նու հաս տատ վե լը հայոց իշ խան և սպա րա պետ 
ե. Ա շոտ Բագ րա տու նու ճա նաչ վե լը հայոց իշ խա նաց իշ խան
1) դ, ե, ա, գ, բ    3) դ, ե, ա, բ, գ
2) ե, դ, ա, բ, գ    4) դ, ե, բ, գ, ա

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. Սմ բատ I–ի դի մադ րու թյու նը Կա պույտ բեր դում
բ. Խա լի ֆի կող մից Գա գիկ Ա րծ րու նու ճա նաչ վե լը Հա յաս տա նի թա գա վոր
գ. Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
դ. Սմ բատ I–ի և Բյու զան դի այի միջև պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Սա ջյան ա մի րայի զոր քե րի ջախ ջա խու մը Դող սի ճա կա տա մար տում
զ. Յու սուֆ ա մի րայի հար ձա կու մը Հա յաս տա նի վրա
1) գ, ե, դ, բ, ա, զ    3) դ, գ, բ, ե, զ, ա
2) դ, գ, ե, բ, ա, զ    4) գ, դ, ե, բ, զ, ա

27.  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 հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
2) «Ա րյան լճի» մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տը
3) Ար ճե շի ճա կա տա մար տը
4) Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը
5) Բա գա րատ Բագ րա տու նու՝ Հայոց իշ խանի կոչ մանն ար ժա նա նա լը
6) Ա շոտ Բագ րա տու նու թա գադ րու մը
7) Սևա նի ճա կա տա մար տը
8) Դողս գյու ղի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տը
9) Սմ բատ I –ի ամ րա նա լը Կա պույտ բեր դում

28.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են տր ված շարքի 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
2) Ար ճե շի ճակատամարտը
3) Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը
4) Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյան ստեղ ծու մը
5) Բա գա րատ Բագ րա տու նու իշ խա նաց իշ խան կոչ մանն ար ժա նա նա լը
6) Ա շոտ Բագ րա տու նու թա գադ րու մը
7) Ա շոտ II –ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս
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8) Ե րն ջակ բեր դի դի մադ րու թյու նը
9) Սևա նի ճա կա տա մար տը

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. Ծում բի ճա կա տա մար տը
բ. Տայ քի մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
գ. Ա նի ի Սմ բա տա շեն պա րիսպ նե րի կա ռու ցու մը
դ. Ա շոտ III–ին թա գադ րե լու հան դի սու թյուն նե րը 
ե. Տայ քի Դա վիթ Կյու րա պա ղա տի մա հը
զ. Ա նի ի Ա շո տա շեն պա րիսպ նե րի կա ռու ցու մը
1) դ, գ, զ, ա, բ, ե     3) զ, դ, գ, ա, բ, ե 
2) դ, զ, գ, ա, ե, բ    4) դ, զ, գ, ե, ա, բ

30.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյա նը.

1) Ա շոտ Բագ րա տու նու օծ վե լը հայոց թա գա վոր
2) Սմ բատ I–ի և Բյու զան դի այի միջև պայ մա նագ րի կն քու մը
3)  Զա քա րի ա Ձա գե ցի կա թո ղի կո սի գլ խա վո րու թյամբ հայ նա խա րար նե րի հա տուկ 

ժո ղո վի գու մա րու մը 
4) Սևա նի ճա կա տա մար տը
5) Խա լի ֆի կող մից Ա շոտ II–ին շահն շահ ճա նա չե լը

31.  Հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա շոտ III     դ. Ա բաս 
բ. Գա գիկ I     ե. Գա գիկ II
գ. Հով հան նես–Սմ բատ   զ. Սմ բատ II
1) դ, ա, զ, բ, գ, ե    3) դ, ա, զ, բ, ե, գ
2) ա, դ, բ, զ, ե, գ    4) դ, ա, զ, գ, բ, ե

32.  Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րը դա սա վո րել ը ստ 
անկման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա) Վա նան դի (Կար սի) թա գա վո րու թյուն
բ) Տա շիր–Ձո րա գե տի կամ Լո ռու թա գա վո րու թյուն
գ) Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյուն
դ) Սյու նի քի թա գա վո րու թյուն
1) գ, ա, բ, դ     3) ա, գ, բ, դ
2) գ, ա, դ, բ    4) ա, գ, դ, բ

33.  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) Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
2) Սյու նի քի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
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3) Տա րո նի իշ խա նու թյան մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
4) Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րը Տայքի պատկանելության շուրջ
5) Աշոտ IV–ի մահը

34. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Դի ո գե նես կայ սեր գեր վե լը սել ջուկ նե րի կող մից
բ. Լո ռի ի աս պա տա կու մը Ա լփ Արս լա նի գլ խա վո րած հրո սակ նե րի կող մից
գ. սել ջու կյան պե տու թյան իշ խա նու թյան հաս տա տու մը Փոքր Ա սի ա յում
դ. հայ խա ղաղ բնակ չու թյան կո տո րա ծը Մա նա նա ղի ի Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ 
ե. Ա նի ի պա շա րու մը Ա լփ Արս լա նի կող մից

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

35.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վե ցե րոր դը.

ա. թյուրք–սելջուկների ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
բ. Ա նի ի հռ չա կու մը մայ րա քա ղաք
գ. Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը
դ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը 
ե. թյուրք–սելջուկների եր րորդ ար շա վան քը Հա յաս տան
զ. Սյու նի քի թա գա վո րու թյան հռ չա կու մը 
է. Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը 
ը. Դա վիթ Կյու րա պա ղա տի մա հը
թ. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
ժ. Ա նի ի գրա վու մը թյուրք–սելջուկների կող մից
1) զ  2) գ  3) թ  4) ա

36.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև տր ված 
շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Բագ րա տու նի նե րի հայ կա կան պե տու թյան կոր ծա նու մը
2) թյուրք–սելջուկների ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
3) թյուրք–սելջուկների ե րկ րորդ ար շա վան քը Հա յաս տան
4) Ծում բի ճա կա տա մար տը
5) Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը
6) Ա նի ի գրա վու մը Ա լփ  Արս լա նի կող մից
7) Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
8) Դվի նի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից

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. Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Ա բա սյա նի տե ղա փոխ վե լը Փոքր Ա սի ա
բ. Թա մար թա գու հու գա հա կա լու թյան վեր ջը
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գ.  Դա վիթ Շի նա րա րի գլ խա վո րած զոր քե րի կող մից Շադ դա դյան նե րի վտա րումն 
Ա նի ից

դ. Ա լփ Արս լա նի կող մից գրավ ված Ա նի ի հանձ նու մը Շադ դա դյան նե րին 
ե. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան վե րա ցու մը
1) դ, գ, ա, ե, բ    3) դ, ա, ե, գ, բ
2) ա, դ, բ, ե, գ    4) բ, դ, ա, գ, ե

38. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Հե թում I–ի և մոն ղոլ նե րի միջև դաշ նակ ցային պայ մա նագ րի կն քու մը
բ.  հայ–վ րա ցա կան ջո կատ նե րը մամ լուք նե րի դեմ պա տե րազ մի ու ղար կե լու մոն ղոլ

նե րի ո րոշ ման և հար կե րի բարձ րաց ման պատ ճա ռով բռնկ ված հա կա մոն ղո լա
կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը

գ. Խա չե նի տի րա կալ Հա սան–Ջա լա լի և Զա քա րե Զա քա րյա նի մա հա պա տի ժը
դ. մոն ղոլ նե րի կող մից Ե րզն կայի, Տև րի կի, Սե բաս տի այի ու Կե սա րի այի գրա վու մը 
ե.  մոն ղոլ նե րի դեմ վրաց թա գա վո րի մաս նակ ցու թյամբ հայ և վրաց իշ խան նե րի 

կազ մա կեր պած ա պս տամ բու թյան բա ցա հայ տու մը և ճն շու մը
1) ե, դ, ա, գ, բ    3) դ, ե, ա, բ, գ
2) ե, դ, ա, բ, գ    4) դ, ե, բ, գ, ա

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. Հա յաս տա նի հա րա վային շր ջան նե րի նվա ճու մը մոն ղոլ նե րի կող մից
բ. Ա նիի գրա վումը Դավիթ Շինարարի կողմից
գ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան ան կու մը
դ. սել ջու կյան տի րա պե տու թյան հաս տա տու մը Փոքր Ա սի ա յում 
ե. Թա մար թա գու հու կող մից Սար գիս Զա քա րյա նին սպա րա պե տի պաշ տոն շնոր հե լը
զ. մոն ղոլ նե րի կող մից Գան ձա կի ա վե րու մը 
է. Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը 
ը. հայ կա կան թա գա վո րու թյուն նե րի` սել ջուկ նե րին հպա տա կու թյուն հայտ նե լը
թ. Բագր ևան դի ա զա տագ րու մը սել ջու կյան տի րա պե տու թյու նից
ժ. Փիլարտոսի իշխանության ստեղծումը
1) ը, է, ժ, գ, դ, ե, թ, բ, զ, ա   3) է, ժ, դ, ը, բ, գ, թ, ե, զ, ա
2) է, ժ, դ, ը, գ, բ, ե, զ, թ, ա   4) է, ը, ժ, դ, գ, բ, ե, թ, զ, ա

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. Գող Վա սի լի իշ խա նու թյան վե րա ցու մը
բ. Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյան վե րա ցու մը
գ. Գող Վա սի լի իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը
դ. Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը 
ե. Ռուբինյան իշխանության ստեղծումը
1) գ, դ, ե, ա, բ    3) դ, ե, գ, բ, ա
2) դ, գ, ե, բ, ա     4) դ, գ, բ, ե, ա
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41.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի ա թո ռա նիստ նե րը դա սա վո րել ը ստ մայ րա քա ղաք դառ
նա լու ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա նա վար զա բ. Կո ռո մո զոլ  գ. Սիս  դ. Վահ կա
1) բ, դ, գ, ա      3) բ, ա, դ, գ
2) դ, բ, ա, գ    4) բ, դ, ա, գ

42.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի հայոց իշ խան նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա
կալ ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Մլեհ     դ. Ռու բեն III 
բ. Լևոն II     ե. Թո րոս II
գ. Լևոն I
1) ա, ե, գ, բ, դ    3) գ, ե, ա, դ, բ
2) գ, ա, ե, բ, դ    4) դ, ա, գ, ե, բ

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. Ա նա վար զայի դառ նա լը Կի լի կի այի հայ կա կան իշ խա նու թյան մայ րա քա ղաք
բ.  Թո րոս II–ի կող մից Ա նա վար զա, Մսիս, Տար սոն քա ղաք նե րի գրա վու մը բյու զան

դա ցի նե րից
գ. Հով հան նես Կոմ նե նոս կայ սեր կող մից Ա նա վար զայի գրա վու մը
դ. Լևոն I իշ խա նի գե րե վա րու թյու նը 
ե. Վահ կա բեր դի հե րո սա կան դի մադ րու թյու նը Հով հան նես Կոմ նե նո սի բա նա կին
զ. Լևոն I իշ խա նի կող մից Տար սոն, Մսիս և Ա դա նա քա ղաք նե րի գրա վու մը 
է. Թո րոս I–ի կող մից Սիս և Ա նա վար զա քա ղաք նե րի գրա վու մը 
ը.  Հով հան նես Կոմ նե նոս կայ սեր գլ խա վո րած բյու զան դա կան բա նա կի ներ խու ժու

մը Դաշ տային Կի լի կի ա
թ. Լևոն I–ի որ դի Թո րո սի փա խուս տը բյու զան դա կան գե րու թյու նից
ժ. Բեր դու սի ճա կա տա մար տը
1) է, ա, ժ, զ, ը, գ, ե, դ, թ, բ   3) զ, ա, ժ, ը, է, ե, գ, դ, բ, թ
2) ժ, զ, ը, ե, գ, է, ա, դ, բ, թ   4) է, ժ, ա, զ, գ, ե, ը, թ, բ, դ

44.  Ո՞ր եր կու ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում տր ված շարքի ժա մա նա կագրա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի փո խադ րու մը Հռոմկ լա
2)  Մլե հի կող մից Մսիս, Տար սոն և Ա դա նա քա ղաք նե րի ա զա տագ րու մը բյու զան դա

ցի նե րից
3) Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տը
4) Թո րոս II–ի կող մից բյու զան դա կան զոր քե րի ջախ ջա խու մը Մսիս քա ղա քի մոտ
5) Խա չակ րաց եր րորդ ար շա վան քի սկիզ բը
6) Լևոն II –ի և Բո հե մուն դի միջև հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Սսում
7) Ե րու սա ղե մի գրա վու մը Սա լահ ադ Դի նի կող մից
8) Լևոն II–ի հան դի սա վոր թա գադ րու թյու նը
9) Լևոն Մե ծա գոր ծի կող մից Լամբ րոն ամ րո ցի գրա վու մը
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45.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞ր եր կուսն են խախ տում տրված շարքի ժամա
նա կագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Բեր դու սի ճա կա տա մար տը
2) Սար գիս Զա քա րյա նի՝ ա միրս պա սա լա րի պաշ տոն ստա նա լը
3) Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
4) Չար մա ղա նի գլ խա վո րած մոն ղո լա կան բա նա կի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
5) հայ–մոն ղո լա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Հե թում I –ի կող մից
6) Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տը
7) Մառիի ճակատամարտը

46.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Մես րոպ Ար տա զե ցի   դ. Պո ղոս Սսե ցի 
բ. Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի  ե. Հով հան նես Սսե ցի
գ. Կոս տան դին Լամբ րո նա ցի  զ. Կոս տան դին Կե սա րա ցի
1) ե, բ, զ, գ, ա, դ   3) ե, գ, բ, զ, ա, դ
2) զ, բ, ե, գ, դ, ա   4) բ, ա, դ, ե, զ, գ

47. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Մի րի ո կե ֆա լո նի    զ. Մա նազ կեր տի 
բ. Ծում բի     է. Սևա նի
գ. Կոտ մա նի    ը. Չման կա տու կի
դ. Մա ռի ի       թ. Բեր դու սի
ե. Դող սի     ժ. Բա սե նի
1) բ, է, ե, ժ, զ, թ, դ, ա, ը, գ  3) ե, ժ, է, բ, զ, գ, ա, դ, ը, թ 
2) է, ժ, ե, բ, զ, գ, դ, թ, ը, ա   4) ե, է, բ, ժ, զ, թ, ա, գ, ը, դ

48.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ ման 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Լևոն III     գ. Լևոն IV
բ. Հե թում II     դ. Լևոն II 
ե. Հե թում I
1) ե, դ, գ, ա, բ    3) դ, ե, ա, գ, բ
2) դ, ե, ա, բ, գ   4) բ, ե, դ, ա, գ

49.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ
ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Հե թում II    զ. Հե թում I 
բ. Գվի դոն Լու սի նյան   է. Լևոն I I
գ. Լևոն VI     ը. Լևոն III
դ. Լևոն IV      թ. Կոս տան դին Նղ րե ցի
ե. Օ շին     ժ. Լևոն V
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1) է, զ, ը, ա, դ, ե, ժ, բ, թ, գ   3) ը, զ, ա, է, դ, ե, ժ, գ, բ, թ
2) զ, ը, դ, է, ա, ե, ժ, բ, թ, գ   4) է, զ, ը, ա, դ, ժ, ե, բ, թ, գ

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. Լևոն VI Լու սի նյա նի օ ծու մը հայոց թա գա վոր
բ. Պո ղոս Սսե ցի կա թո ղի կո սի վե րա դար ձը գե րու թյու նից
գ. Կի լի կի այի հայոց թա գա վո րու թյան ան կու մը
դ.  Հայոց գահի անցնելը Նղրեցիներին
ե. Մես րոպ Ար տա զե ցու գլ խա վո րու թյամբ Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
1) ե, բ, գ, դ, ա,    3) դ, ե, ա, գ, բ
2) ե, բ, դ, գ, ա     4) դ, ե, ա, բ, գ

51. Դեպ քե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Չ ման կա տու կի ճա կա տա մար տը
բ. Գա գիկ Ա րծ րու նու թա գադ րու մը
գ. Տա րո նի իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու մա հը
դ. Գա գիկ II–ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս 
ե. Դա վիթ Ան հո ղի նի չհ նա զանդ վե լը Գա գիկ I–ի ն
զ. Մա ռի ի ճա կա տա մար տը 
է. Հայոց պատ րի ար քու թյան հիմ նադ րու մը Կոս տանդ նու պոլ սում
1) բ, գ, ե, դ, ա, զ, է    3) ա, գ, դ, ե, է, բ, զ
2) բ, գ, ա, ե, դ, զ, է    4) բ, ա, գ, է, դ, զ, ե

52.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է տե ղի ու նե ցել եր րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Եր ևա նի գրա վու մը շահ Ա բա սի կող մից
բ.  Բաղ դա դի գրա վու մը թուր քե րի կող մից և թուրք–պարս կա կան պա տե րազմ նե րի 

ա վար տը
գ. շահ Ա բա սի հար ձա կու մը և Թավ րի զի գրա վու մը
դ. շահ Ա բա սի հրա մա նով հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նու թյան սկիզ բը 
ե. շահ Ա բա սի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
զ. Նա խիջ ևա նի գրա վու մը շահ Ա բա սի կող մից 
է. Կաս րե Շի րի նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. շահ Ա բա սի կող մից Այսր կով կա սի ու Ա տր պա տա կա նի զի ջու մը օս ման ցի նե րին
թ. շահ Ա բա սի մուտ քը Ջու ղա
1) թ  2) ա  3) գ  4) դ

53. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Սմ բատ Ա րծ րու նու օ ծու մը հայոց թա գա վոր
բ. Աբ գար Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Վե նե տիկ
գ.  Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան հրա վի րու մը Ստե փան ոս Սալ մաս տե ցու 

կող մից
դ. Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում 
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ե. Ստեփանոս Սալ մաս տե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Եվ րո պա
զ. Ջհանշահի գա հա կալ ման ա վար տը
1) դ, զ, ա, գ, ե, բ    3) դ, ա, գ, զ, բ, ե 
2) դ, ա, զ, գ, ե, բ    4) ա, դ, զ, գ, բ, ե

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

ա. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
բ.  հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյու նը Գրի գոր և Դա վիթ Մա մի կո նյան նե րի գլխա

վո րու թյամբ
գ. Զվարթ նոց տա ճա րի կա ռուց ման ա վար տը
դ. Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը 
ե. Մայր Ա թո ռի վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում
զ. Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մը 
է. Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը 
ը. Թե ո դո րոս Ռշ տու նու մա հը
1) է, ը, բ, դ, զ, ե, ա, գ   3) է, ը, գ, դ, զ, բ, ա, ե
2) ը, է, բ, գ, դ, զ, ե, ա   4) է, ը, գ, բ, դ, զ, ա, ե

55.  Հայ միջ նա դա րյան մշա կույ թի կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նագր քի ստեղ ծու մը
բ. Աղ բերց վան քի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
գ. Սմ բատ Գունդս տաբ լի կող մից « Դա տաս տա նագր քի» կազ մու մը
դ.  մեզ հա սած ման րան կար նե րով զար դար ված ա ռա ջին ամ բող ջա կան ձե ռագ րի 

ստեղ ծու մը 
ե. Ա նի ի Կա թո ղի կե մայր տա ճա րի կա ռուց ման ա վար տը
զ. Մխի թար Գո շի կող մից դա տաս տա նագր քի կազ մու մը
1) ե, դ, ա, զ, բ, գ    3) դ, ա, բ, զ, գ, ե
2) դ, ե, ա, գ, զ, բ    4) դ, ե, ա, զ, գ, բ

56.  Հայ կա կան մշա կու թային կյան քին վե րա բե րող ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո
րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. «Ուր բա թագր քի» լույսըն ծա յու մը Հա կոբ Մե ղա պար տի կող մից
բ. Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը
գ. Զվարթ նո ցի տա ճա րի կա ռու ցու մը
դ. Գա յա նե  տա ճա րի հիմ նադ րու մը 
ե. Լվովում տպարանի հիմնումը Հովհաննես Քարմատանենցի կողմից
զ. Աբ գար Թո խա թե ցու տեղափոխվելը Վենետիկից Կ. Պոլիս
1) դ, գ, բ, ա, զ, ե    3) ե, զ, ա, բ, գ, դ
2) գ, դ, բ, զ, ա, ե    4) դ, գ, ա, բ, ե, զ
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57.  Թվարկվածներից ո՞րն է խախ տում ստորև տրված պատ մամ շա կու թային ի րա
դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նագր քի» կազ մու մը 
2) Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի հիմ նու մը 
3) Ա նի ի մայր տա ճա րի շի նա րա րու թյան ա վար տը 
4) Աբ գար Թո խա թե ցու կող մից « Տօնացոյց»–ի տպագ րու մը
5) Նոր Ջու ղա յում հայ կա կան տպա րա նի հիմ նու մը

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. Սա հակ Պարթ ևի նշա նա կու մը հայոց կա թո ղի կոս
բ. Ար շակ III–ի և Վա րազ դուխ տի ա մուս նու թյու նը
գ. Բատ Սա հա ռու նու մա հա պա տի ժը
դ. Սա հակ Պարթ ևի զրկ վե լը կա թո ղի կո սու թյու նից  Վռամ արքայի կողմից
ե. Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դա վա դիր սպա նու թյու նը
զ. Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նի նշա նա կու մը հայոց սպա րա պետ 
է.  Մա մի կո նյան տոհ մի տա նու տե րու թյան և սպա րա պե տու թյան գոր ծի ստանձ նու մը 

Ման վել Մա մի կո նյա նի կող մից 
ը. Վա րազ դատ Ար շա կու նու դառ նա լը օ լիմ պի ա կան խա ղե րի հաղ թող
թ.  Վա րազ դատ Ար շա կու նու գահընկեց լինելը
ժ. Վար դան Մա մի կո նյա նի դառ նա լը սպա րա պետ
1) ը, ե, է, թ, գ, բ, ա, զ, դ, ժ   3) ե, ը, է, թ, գ, բ, ժ, ա, զ, դ
2) ը, է, թ, ե, գ, բ, ա, ժ, զ, դ   4) ե, է, ը, թ, բ, գ, դ, ա, զ, ժ

59. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Խոս րով Ա նու շիր վա նի պա տե րազմ հայ տա րա րե լը Հուս տի նի ա նոս I –ին
բ. I–IV Հայ քե րի ստեղ ծու մը
գ. Ա կա կի ո սի սպա նու թյու նը և հա կա բյու զան դա կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 
դ. Ար տա վան Ար շա կու նու պաշ տո նան կու թյու նը և ար գե լա փա կու մը պա լա տում 
ե. Հով հան նես Ար շա կու նու դա վա դիր սպա նու թյու նը
1) բ, գ, ե, ա, դ    3) ա, բ, գ, ե, դ
2) գ, բ, ե, դ, ա     4) բ, ե, գ, դ, ա

60. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Պար սից տե րու թյան կոր ծա նու մը ա րաբ նե րի կող մից
բ. ա րա բա կան ցե ղե րի քա ղա քա կան մի ա վո րու մը Մու համ մե դի գլ խա վո րու թյամբ
գ.  Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նու մաս նակ ցու թյու նը Հե րակլ կայ սեր դեմ կազ մա

կերպ ված դա վադ րու թյա նը
դ. Ս. Հռիփ սի մե տա ճա րի կա ռու ցու մը
1) դ, ա, գ, բ  2) բ, դ, ա, գ  3) բ, դ, գ, ա   4) դ, բ, գ, ա
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61.  Թվարկվածներից ո՞րն է խախ տում 774 –775 թթ. հա կաա րա բա կան մեծ ա պս տամ
բու թյան դեպքերի տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի կող մից Կու մայ րի գյու ղում ա րաբ հար կա հան նե րի 
վրա հար ձակ վե լը

2) Մու շեղ Մա մի կո նյա նի Ար տա գերս ամ րո ցում ամ րա նա լը
3) Ար ճե շի ճա կա տա մար տը
4) Կա րի նի պա շար ման սկիզ բը հայ ա պս տամբ նե րի կող մից
5) ա րա բա կան զոր քե րի մուտ քը Հա յաս տան և բա նա կե լը Խլա թում

62. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Ջա լա լեդ դի նի ջախ ջա խիչ պար տու թյու նը մոն ղոլ նե րից
բ. Չար մա ղա նի գլ խա վո րած մոն ղո լա կան զոր քե րի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
գ. հայ–վ րա ցա կան մի ա ցյալ ու ժե րի պար տու թյու նը Կոտ մա նի դաշ տում
դ. Լո ռե և Շամ քոր քա ղաք նե րի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
ե. մոն ղոլ ցե ղա պետ Թե մու չի նի ը նտր վե լը խան` Չին գիզ խան ա նու նով
1) գ, ա, ե, դ, բ     3) ա, գ, դ, ե, բ
2) ե, ա, գ, բ, դ    4) ե, գ, ա, բ, դ

63. Իրադարձությունները դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա) Դվի նի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից
բ) Ա նի ի գրա վու մը Դա վիթ Շի նա րա րի կող մից
գ) Լևոն II–ի թա գադ րու թյու նը
դ) Ե րու սա ղե մի գրա վու մը Սա լահ ադ Դի նի զոր քե րի կող մից 
ե) Զա քա րյան նե րի կրած ան հա ջո ղու թյու նը Խլա թի մոտ
1) ա, ե, գ, բ, դ    3) բ, դ, գ, ա, ե
2) բ, գ, ա, դ, ե    4) ա, գ, ե, դ, բ

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. Աբ գար Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Վե նե տիկ
բ. Նոր Ջու ղա բնա կա վայ րի հիմ նու մը
գ. Չալդ րա նի ճա կա տա մար տը
դ. Օս մա նյան պե տու թյան հիմ նադ րու մը Փոքր Ա սի ա յում 
ե. ե կե ղե ցա կան գաղտ նի ժո ղո վի գու մա րու մը Սե բաս տի ա յում
զ. շահ Ա բա սի կազ մա կեր պած հայ բնակ չու թյան բռ նա գաղ թը 
է. Սմ բատ Ա րծ րու նու օ ծու մը հայոց թա գա վոր 
ը. կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում
թ.  Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան հրա վի րու մը Ստե փան ոս Սալ մաս տե ցու 

կող մից
ժ. օս ման նե րի կող մից Կոս տանդ նու պոլ սի գրա վու մը
1) ը, դ, ժ, գ, թ, է, ե, ա, բ, զ   3) ժ, ը, դ, է, գ, բ, ե, զ, ա, թ
2) դ, ը, ժ, է, թ, գ, ա, ե, զ, բ   4) դ, ը, ժ, է, գ, թ, ե, ա, զ, բ
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65.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամանակագրա
կան հաջորդականությունը.

1) Խոր Վիրապում Լուսավորչին բանտարկելը
2) Լուսավորչի եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը Կեսարիայում
3) Բագավանում Գրիգոր Լուսավորչին դիմավորելը
4) Մայր տաճար Ս. Էջմիածնի կառուցման ավարտը
5) Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադրումը

66.  Վահանանց պատերազմի շրջանի թվարկված իրադարձություններից ո՞րն է 
խախտում տրված շարքի ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) մարզպան Ատրվշնասպի սպանվելը
2) հայ զորականների հասնելը Վարազկերտ գյուղ
3) հայ զորականների 400–հոգանոց գնդի բանակումը Ակոռիի մոտ
4) Ներսեհապատի ճակատամարտը
5) Սահակ Բագրատունու և Վասակ Մամիկոնյանի զոհվելը

6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

1)  Բագավանի մոտ արքայի և հայոց զորքի կողմից Գրիգոր Լուսավորչին դի մա
վորելը

2) հայոց Աբգար թագավորի գահակալումը
3)  Ղևոնդիոսի գլխավորած եպիսկոպոսների ժողովում Գրիգորին եպիսկոպոս ձեռ

նադրելը
4)  «Հավատո հանգանակ»–ի սահմանումը առաջին տիեզերական ժողովի կողմից
5) Մայր տաճար Ս. Էջմիածնի կառուցումը

2. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

1) Սահակ Պարթևին հայոց կաթողիկոս նշանակելը
2) Խոսրով IV–ի մահը
3) Ներսես Ա Պարթևի կաթողիկոսական աթոռին բարձրանալը
4) հայոց թագավորների ոսկորների վերաթաղումը Աղձք գյուղում
5)  Մուշեղի հրամանատարությամբ հայոց զորքի հաղթանակը Ատրպատա կանում

3. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

1) Շահապիվանի եկեղեցական ժողովը
2)  Մուշեղ Մամիկոնյան սպարապետի զորքով դեպի Գանձակ շարժվելը պար սից 

զորքի դեմ
3) Պերոզի գահակալության սկիզբը
4) Վախթանգ Գորգասալ թագավորի գահակալության սկիզբը
5) Հովսեփ Վայոցձորցի կաթողիկոսի նահատակվելը
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4. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

1) Հովհաննես Ա Մանդակունի կաթողիկոսի նշանակվելը մեծ դատավոր
2) Քաղկեդոնի IV ժողովը
3) Հովսեփ Ա Վայոցձորցու կաթողիկոսական աթոռին բազմելը
4) Ճարմանայի ճակատամարտը
5) Հայոց Արևելից կողմում Վաչագան Բարեպաշտի գահ բարձրանալը

5. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.

1)  հայ ապստամբների դիմումը պարսից Խոսրով Անուշիրվան արքային և նրա կող
մից Բյուզանդիային պատերազմ հայտարարելը

2) Վարդան Կրտսերի գլխավորած ապստամբության սկիզբը
3) Հուստինիանոս I–ի գահակալության սկիզբը
4)  Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև «հավիտենական» հաշտության կնքումը
5) Դվինի երկրորդ եկեղեցական ժողովի գումարումը

6. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Գրիգոր Մամիկոնյանի զոհվելը խազարների դեմ պայքարում
2) Քադիսիայի ճակատամարտը
3) Կոմիտաս Մամիկոնյանի օծվելը հայոց կաթողիկոս
4) Վարազտիրոց իշխանի՝ գերությունից հայրենիք վերադառնալը
5)  Բյուզանդական կայսեր կողմից Ներսեհ Կամսարականին հայոց իշխան ճա նա  չելը

7. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Աշոտ Արծրունու գլխավորությամբ վասպուրականցիների ամրանալը Նկան ամ րոցում
2) «Արյան լճի» մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտը
3) Արձնիի ճակատամարտը
4) Գրիգոր և Դավիթ Մամիկոնյան եղբայրների գլխավորած ապստամբությունը
5) Բագրատունիների նստավայրի տեղափոխումը Բագարան

8. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Տայքի միացվելը Բյուզանդիային
2) Եդեսիայի կոմսության հիմնումը
3) բանակցությունները Տրապիզոնում Բյուզանդիայի և Վրաստանի միջև
4) Բերդուսի ճակատամարտը
5) Ապլղարիպ Արծրունու նշանակվելը Կիլիկիայի կառավարիչ

9. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Դվինի ամիրայության միացումը Բագրատունյաց թագավորությանը
2) Դվինի ավերիչ երկրաշարժը
3) Կոստանդնուպոլսում Աշոտ II–ի կողմից հակաարաբական դաշինքի կնքումը
4)  Դավիթ Անհողինի հրաժարվելը հայոց թագավորի գերիշխանությունը ճա նա չելուց
5) Անիի Աշոտաշեն պարիսպների կառուցումը
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10. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Վասպուրականի թագավորության անկումը
2) Լոռու թագավորության անկումը 
3) Աշոտ IV–ի մահը
4) Տարոնի իշխանության միացումը Բյուզանդական կայսրությանը
5) Գագիկ I–ի գահակալության ավարտը

11. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Սարգիս Զաքարյանի՝ ամիրսպասալարի պաշտոն ստանալը
2) Ապլղարիպ Արծրունու նշանակվելը Կիլիկիայի ստրատեգոս
3)  Մանանաղիի Սմբատաբերդ լեռան մոտ կազմակերպված հայ խաղաղ բնակ չու

թյան կոտորածը
4) Փոքր Ասիայում սելջուկյան պետության իշխանության հաստատումը
5) Կարսի թագավորության անկումը

12. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Սեբաստիայի գրավումը մոնղոլների կողմից
2) Գող Վասիլի իշխանության հիմնումը
3) Անիի հանձնումը Շադդադյաններին
4) Երուսաղեմի թագավորության հիմնումը
5) Ծամնդավ բերդաքաղաքի հանձնումը Գագիկ Կարսեցուն

13. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Փիլարտոս Վարաժնունու իշխանության հիմնումը
2) Չմանկատուկի ճակատամարտը
3)  Անտիոքի իշխանի և Լևոն II իշխանի միջև հաշտության պայմանագրի կնքումը 

Սիս քաղաքում
4) Հայ իշխան Ռուբենի ամրանալը Կոռոմոզոլ բերդում
5)  Լևոն Մեծագործի կողմից Անտիոքի իշխանության հանձնումը Ռայմոնդ–Ռուբենին

14. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Հենրիխ VI–ի կողմից թագ ուղարկելը Լևոն II–ին
2)  Մեսրոպ Արտազեցի կաթողիկոսի կողմից Սսում եկեղեցական ժողովի հրա

վիրումը
3) Կիլիկիայի հայոց թագավոր Օշինի գահակալման ավարտը
4) Գրիգոր Զ Ապիրատի բազմելը հայոց կաթողիկոսական աթոռին
5)  Մամլուքների կողմից հայոց կաթողիկոսանիստ Հռոմկլա բերդաքաղաքի գրա վումը

15. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Մոնղոլների կողմից ապստամբության ղեկավարներից Խաչենի տիրակալ Հա

սան Ջալալին և Զաքարե Զաքարյանին մահապատժի ենթարկելը
2) Մառիի ճակատամարտը
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3) Ստեփանոս Հռոմկլայեցու բազմելը հայոց կաթողիկոսական աթոռին
4) Հայաստանի հարավային շրջանների նվաճումը մոնղոլների կողմից
5) Պաղտին մարաջախտի որդի Կոստանդինի գահակալման սկիզբը

16. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքության հիմնումը
2) Չալդրանի ճակատամարտը
3) Բյուզանդական կայսրության կործանումը
4)  Ստեփանոս Սալմաստեցի կաթողիկոսի հրավիրած գաղտնի խորհրդակ ցու թյունը
5) Կիրակոս Վիրապեցու ընտրվելը հայոց կաթողիկոս

17. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1) Սմբատ Արծրունու օծվելը հայոց թագավոր
2)  Գանձասարի վանքի՝ Աղվանից եկեղեցու կաթողիկոսանիստ կենտրոն դառ նալը
3) Հայոց կաթողիկոսության փոխադրվելը Սիս
4) Կասրե–Շիրինի պայմանագրի կնքումը
5) Ջհանշահի՝ որպես «Շահ–ի Արման» գահակալման սկիզբը

18. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Կասրե–Շիրինի պայմանագրի կնքումը
2) Աբգար դպիրի կողմից «Տաղարան»–ի տպագրումը Կ. Պոլսում
3)  Խաչատուր Կեսարացու ջանքերով Նոր Ջուղայում հայկական տպարանի 

հիմնումը
4) Լվովում հայկական տպարանի հիմնումը
5) Աբգար դպիր Թոխաթեցու գլխավորած պատվիրակության մեկնումը Վենետիկ
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

7–I.  Ընտրովի պա տասխանով առաջադրանքներ

1. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
1) Խոս րով III Կո տակ    ա) 339–350 թթ.
2) Պապ      բ) 333–341 թթ.
3) Վր թա նես Ա Պարթև    գ) 330–338 թթ.
4) Շա պուհ II     դ) 370–374 թթ.
5) Ներ սես Ա կա թո ղի կոս    ե) 309–379 թթ.
6) Ար շակ II     զ) 353–373 թթ.
7) Տի րան       է) 350–368 թթ.
      ը) 298–330 թթ.

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

2. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.
1) Խոս րով III Կո տակ    ա. 339–350 թթ.
2) Պապ     բ. 287–330 թթ.
3) Տի րան     գ. 350–368 թթ.
4) Տր դատ III Մեծ    դ. 374–378 թթ.
5) Ար շակ II      ե. 330–338 թթ.
      զ. 370–374 թթ.

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

3.  Հա մա պա տաս խա նեց նել. 
Պատ մա կան Հա յաս տա նի ո ՞ր գա վառ նե րում են տե ղի ու նե ցել ներ քո հի շյալ ի րա
դար ձու թյուն նե րը. 
ա. Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սի հու ղար կա վո րու թյու նը
բ. Հայ ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վը 
գ. Ար շա կու նի թա գա վոր նե րի դամ բա րան նե րի թա լա նը պար սից զոր քի կող մից
դ. Ձի րա վի ճա կա տա մար տը 
ե. Ար շա կա վա նի հիմ նու մը

1) Նիգ     4) Տա րոն
2) Բագր ևանդ    5) Կո գո վիտ
3) Ե կե ղյաց     6) Դա րա նա ղյաց

1) ա–1, բ–4, գ–3, դ–5, ե–2   3) ա–3, բ–4, գ–6, դ–2, ե–5
2) ա–3, բ–4, գ–6, դ–5, ե–2   4) ա–1, բ–6, գ–3, դ–2, ե–5
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4. Հա մա պա տաս խա նեց նել պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը, տա րե թի վը, վայ րը.

N Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն N Տարեթիվ N Վայր

1
Կոս տան դի ա նոս Մե ծի կայ սե րա կան հրո
վար տա կի ըն դու նու մը

1 325 թ. 1 Գան ձակ

2
Մազ քութ նե րի Սա նե սան թա գա վո րի կողմից 
Հայաստանի մայրաքաղաքի գրավումը

2 371 թ. 2 Մի լան

3
Վճ ռա կան ճա կա տա մարտ, ո րն ամ րապն դեց 
Պա պի իշ խա նու թյու նը

3 372 թ. 3
Վաղարշա

պատ

4
Ճա կա տա մարտ, ո ւր հայե րը կռ վի նետ վե ցին 
« Քաջ Ար շա կի հա մար» բա ցա կան չու թյուն
նե րով

4 335 թ. 4 Հռոմ

5 313 թ. 5 Ձի րավ

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

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

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

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

4. 

5. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա. Ծոփ քի վե րա կա ցու, ո րը սպա նեց Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սին
բ. Փա ռան ձեմ թա գու հու հայ րը
գ.  Տի րա նի օ րոք բյու զան դա կան կայս րը, ո րին հայ ա վա գա նին ա ռա ջար կեց ռազ

մա կան դա շինք ը նդ դեմ պար սիկ նե րի 
դ. Տի րան թա գա վո րին կու րաց րած Ա տր պա տա կա նի մարզ պան 
ե. կա թո ղի կոս, ո րը հա ջոր դել է Վրթանեսին
զ. Խոսրով III–ի օրոք զոհված հայոց սպարապետ 
է. Ու րա ցյալ Վա հան Մա մի կո նյա նի հայ րե նա սեր որ դին 
ը. Հայոց կա թո ղի կոս, ո րը հա ջոր դել է Ներ սես Մե ծին
թ.  հռո մե ա կան զո րա վար, ո րի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տով Պա պը վե րա դար ձավ 

Հա յաս տան
ժ.  Հայոց սպա րա պետ, ո րը Ար շա կու նյաց թա գա վոր նե րի ոս կոր նե րը վե րա թա ղեց 

Ա րա գա ծի լան ջին

1. Վաչե Մամիկոնյան   7. Վա սակ Մա մի կո նյան
2. Վա րազ     8. Հու սիկ–Շա հակ
3. Ար տա նես    9. Կոս տան դի ոս
4. Հուսիկ     10. Տե րեն տի ոս
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5. Սամ վել Մա մի կո նյան   11. Ար քե ղայոս
6. Ան դովկ Սյու նի

1) ա–11, բ–6, գ–9, դ–2, ե–4, զ–1, է–5, ը–8, թ–10, ժ–7
2) ա–11, բ–3, գ–9, դ–1, ե–4, զ–6, է–5, ը–8, թ–10, ժ–7
3) ա–3, բ–6, գ–10, դ–2, ե–4, զ–8, է–7, ը–1, թ–9, ժ–5
4) ա–3, բ–4, գ–10, դ–11, ե–6, զ–8, է–7, ը–1, թ–9, ժ–5

6. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.
1. Վռամ շա պուհ     ա. 422–428 թթ.
2. Վա րազ դատ    բ. 415–419 թթ.
3. Ար տա շես Ար շա կու նի   գ. 388–414 թթ.
4. Շա պուհ     դ. 378–387 թթ.
5. Ար շակ III      ե. 387–415 թթ.
      զ. 374–378 թթ.

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

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Գոր ծիչ     Կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջան
1) Վռամ շա պուհ     ա) 456–502 թթ.
2) Շա պուհ      բ) 388–414 թթ.
3) Ար տա շես Ար շա կու նի   գ) 415–419 թթ.
4) Հազ կերտ II     դ) 439–452 թթ.
5) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի   ե) 439–457 թթ.
6) Գյուտ կա թո ղի կոս   զ) 461–478 թթ.
7) Վախ թանգ Գոր գա սալ   է) 414–415 թթ.
      ը) 422–428 թթ.

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

8.  Վար դա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նը հա մա պա տաս խա
նեց նել գործ չի ան վա նը.

1) Վար դան Մա մի կո նյան    ա. մեծ դա տա վոր
2) Խո րեն Խոր խո ռու նի   բ. հա զա րա պետ
3) Հով սեփ Վայոց ձոր ցի   գ. մարզ պան
4) Վա սակ Սյու նի    դ. սպա րա պետ
       ե. մաղ խազ

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

1)  Դեն շա պու հի կող մից աշ խար հագ րի ան ցկա ցու մը ա) 449 թ.
2)  Ար տա շա տի ժո ղո վի գու մա րու մը Հով սեփ կա թո ղի կո սի 

գլխա վո րու թյամբ բ) 454 թ.

3)  հայ նա խա րար նե րի ժա մա նու մը Տիզ բոն գ) 482 թ.
4) Հով սեփ Վայոց ձոր ցու մա հը դ) 484 թ.
5) Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը ե) 481 թ.
6)  Հա զա րա վուխ տի գլ խա վո րու թյամբ պար սից զոր քե րի 

 ներ խու ժու մը Հա յաս տան զ) 447 թ. 

է) 450 թ.

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

10.  Հայ հոգ ևոր գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց հետ կապ
ված ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ.

1) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի    ա) 571–572 թթ. ա պս տամ բու թյու նը
2) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի   բ) Վար դա նանց պա տե րազ մը
3) Ներ սես Ա Պարթև    գ) Աշ տի շա տի ժո ղո վը
4) Հով հան նես Ա Ման դա կու նի   դ) Վա հա նանց պա տե րազ մը
5) Ներ սես Գ Տայե ցի    ե) Զվարթ նո ցի տա ճա րի կա ռու ցու մը
      զ)  Դվի նի 506 թ. ե կե ղե ցական ժո ղո վի 

գու մա րու մը

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

11. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում (Վա հա նանց պա տե րազ մի շր ջա նից). 
ա. Նվա րսա կի հաշ տու թյու նը կն քած պար սիկ պաշ տո նյա
բ. Վար դան Մա մի կո նյա նի դուստ րը՝ բդեշխ Վազգենի կինը
գ. Վա հան Մա մի կո նյա նի` պար սից ար քու նի քում պա տանդ մնա ցած եղ բայ րը
դ. Հա յաս տա նի` Ա տր պա տա կան փա խած մարզ պա նը 
ե. Կամ սա րա կան նե րի կա նանց բան տար կած Հա յաս տա նի նոր մարզ պա նը
զ. Հայաստան ներ խու ժած պար սից զոր քի հրա մա նա տարը
է.  սե պու հ, ո րի հետ Կամ սա րա կան եղ բայր ներն ի րենց ջո կա տով փոր ձում է ին մի ա

նալ Վա հան Մա մի կո նյա նի զոր քին
1) Շա պուհ     5) Վար դան դուխտ
2) Մու շեղ Մա մի կո նյան   6) Նի խոր
3) Հա զա րա վուխտ    7) Վարդ Պատ րիկ
4) Շու շա նիկ    8) Ա տրվշ նասպ
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1) ա–6, բ–4, գ–7, դ–8, ե– 1, զ– 3, է–2
2) ա–6, բ–5, գ–2, դ–3, ե–8, զ–1, է–7
3) ա–8, բ–5, գ–7, դ–6, ե–1, զ–3, է–2
4) ա–8, բ–4, գ–2, դ–3, ե–6, զ–1, է–7

12.  Հա մա պա տաս խա նեց նել Վար դա նանց և Վա հա նանց պատերազմների գոր ծիչ
նե րի ա նուն նե րը զբաղեցրած պաշտոններին. 

ա. մարզ պա նը Վար դա նանց պա տե րազ մում 
բ. մարզ պա նը Վա հա նանց պա տե րազ մում
գ. սպա րա պե տը Վար դա նանց պա տե րազ մում
դ. սպա րա պե տը Վա հա նանց պա տե րազ մում 
ե. մեծ դա տա վո րը Վար դա նանց պա տե րազ մում
զ. մեծ դա տա վո րը Վա հա նանց պա տե րազ մում
է. մաղ խա զը Վար դա նանց պա տե րազ մում

1. Վա հան Մա մի կո նյան   5. Հով հան նես Ա Ման դա կու նի
2. Խո րեն Խոր խո ռու նի   6. Վա սակ Սյու նի
3. Սա հակ Բագ րա տու նի   7. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի
4. Վար դան Մա մի կո նյան   8. Ներ շա պուհ Ա րծ րու նի

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

13.  Հուս տի նի ա նոս I–ի հրա պա րա կած օ րեն քով Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ստեղծ
ված վար չա մի ա վո րի կենտ րո նը հա մա պա տաս խա նեց նել վար չա մի ա վո րին.

1) Ա ռա ջին Հայք     ա. Մե լի տի նե
2) Ե րկ րորդ Հայք    բ. Մար տի րու պո լիս
3) Եր րորդ Հայք    գ. Հուս տի նի ա նու պո լիս
4) Չոր րորդ Հայք    դ. Կե սա րի ա
       ե. Սե բաս տի ա

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

14. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա) ա րաբ նե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
բ) Խա չա փայ տի վե րա դարձ նե լը Ե րու սա ղեմ
գ) Ա կա կի ո սի սպա նու թյու նը 
դ) Նվար սա կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) «Ա մո թա լի» պայմանագրի կն քու մը 
զ) Աշ տի շա տի ժո ղո վի հրա վի րու մը 
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է) Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը) ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը Նի կե ա յում

1) 325 թ.    6) 354 թ.
2) 484 թ.    7) 298 թ.
3) 640 թ.    8) 539 թ.
4) 631 թ.    9) 614 թ.
5) 363 թ.

1) ա–3, բ–9, գ–7, դ–4, ե–5, զ–6, է–1, ը–8
2) ա–7, բ–4, գ–9, դ–2, ե–3, զ–5, է–6, ը–1
3) ա–7, բ–8, գ–3, դ–4, ե–6, զ–5, է–1, ը–9
4) ա–3, բ–4, գ–8, դ–2, ե–5, զ–6, է–7, ը–1

15.  Գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պատ մա կան ի րա դար ձու
թյուն նե րին.

1) Սա հակ Բագ րա տու նի   ա) Ձի րա վի ճա կա տա մարտը
2) Աշոտ Բագ րա տու նի   բ) Ար տա շա տի 449 թ. ժո ղովը
3) Կո մի տաս կա թո ղի կոս  գ) Աշ տի շա տի ե կե ղե ցա ժո ղո վի հրա վի րու մը
4) Մու շեղ Մա մի կո նյան  դ) Հռիփ սի մե ի տա ճա րի կա ռու ցու մը
5) Վա սակ Սյու նի    ե) 571–572 թթ. ա պս տամ բու թյու նը
6) Ներ սես Մեծ    զ)  Վահանանց ա պս տամ բու թյան ժամանակ 

մարզպան նշանակվելը
      է) մի ա նա լը 748 թ. սկսված ա պս տամ բու թյա նը

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

16. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 
ա) Ա շոտ III       1) Բա րե պաշտ
բ) Խոս րով III      2) Ո ղոր մած
գ) Ա շոտ II       3) Կո տակ
դ) Ար տա շես I      4) Եր կաթ 
ե) Տա շիր–Ձո րա գե տի Դա վիթ թա գա վոր   5) Տի ե զե րա կալ
       6) Ան հո ղին

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

N Ի րա դար ձու թյուն N Տա րե թի վը N Կա թո ղի կո սը

1 
Ա րաբ կա ռա վա րիչ Մու ա վի այի 
հետ հայ–ա րա բա կան պայ մա
նագ րի կն քու մը 

1 948 թ. 1 Գ ևորգ Գառ նե ցի

2 Վա հա նանց պա տե րազ մը 2 652 թ. 2 Ա նա նի ա Մո կա ցի

3 Ա շոտ Բագ րա տու նու օծ վե լը 
հայոց թա գա վոր 3 481–484 թթ. 3 Ներ սես Տայե ցի

4 Կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը Աղ թա
մար կղ զուց Կարս տե ղա փո խելը 4 885 թ. 4 Հով հան նես Ա

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

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

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

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

4. 

18. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա) Ա շոտ II     դ) Ա շոտ III 
բ) Սմ բատ I     ե) Ա բաս
գ) Ա շոտ I     զ) Գա գիկ I

1) 953–977 թթ.    4) 890–914 թթ.
2) 885–890 թթ.    5) 928–953 թթ.
3) 914–928 թթ.

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

19. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 
ա. Սար դու րի II–ի օ րոք Վա նի թա գա վո րու թյան զին ված ու ժե րի թի վը
բ. Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի օ րոք հայոց զոր քի թի վը
գ. Ար շա կու նի նե րի օ րոք հայոց զոր քի թի վը
դ.  Բագ րա տու նի նե րի օ րոք պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ հա մալր ված հայոց զոր քի 

թի վը

1) 100–120  հա զար    4) 350 հա զար
2) 90–100 հա զար    5) 40 հա զար
3) 48 հա զար

1) ա–4, բ–3, գ– 2, դ–1   3) ա–4, բ–3, գ–1, դ–2
2) ա–3, բ–5, գ– 1, դ–2   4) ա–1, բ–5, գ–2, դ–3
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20.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Բագ րա տու նի ար քա նե րի 
ա նուն նե րին.

1. Ա շոտ III      ա. 1020–1041 թթ.
2. Գա գիկ II     բ. 928–953 թթ.
3. Հով հան նես–Սմ բատ   գ. 990–1020 թթ.
4. Սմ բատ II     դ. 914–928 թթ.
5. Ա բաս      ե. 953–977 թթ.
6. Գա գիկ I     զ. 1042–1045 թթ.
       է. 977–990 թթ.

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

21. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա) Սյու նի քի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
բ) Ա նի ի թա գա վո րու թյան ան կու մը
գ) Գա գիկ II–ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս
դ) Հով հան նես–Սմ բա տի և Ա շո տի մա հը 
ե) Տա րո նի իշ խա նու թյան մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
զ) Տրա պի զո նի բյու զան դա–վ րա ցա կան բա նակ ցու թյուն նե րը 
է) Տայքի միացվելը Բյուզանդիային 
ը) Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը

1) 987 թ.     6) 1044 թ.
2) 978 թ.     7) 1041 թ.
3) 1001 թ.     8) 966 թ.
4) 1045 թ.     9) 963 թ.
5) 1022 թ.

1) ա–1, բ–3, գ–7, դ–6, ե–4, զ–5, է–2, ը–9 3) ա–1, բ–4, գ–6, դ–7, ե–8, զ–5, է–3, ը–2
2) ա–4, բ–9, գ–8, դ–7, ե–6, զ–1, է–2, ը–3 4) ա–9, բ–8, գ–1, դ–2, ե–6, զ–4, է–7, ը–5

22.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց ժա մա նակ 
գա հա կա լած հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րի հետ.

1) Սա հակ Պարթև    4) Ա նա նի ա Մո կա ցի
2) Ներ սես Մեծ    5) Պետ րոս Գետադարձ
3) Գևորգ Գառ նե ցի

 ա. Ար շակ II     դ. Վռամ շա պուհ 
բ. Գա գիկ II     ե. Ա շոտ I
գ. Ա բաս     զ. Ա շոտ II

1) 1–ա, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–զ   3) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–զ
2) 1–դ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–գ   4) 1–դ, 2–ա, 3–ե, 4–գ, 5–բ
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23.  Զա քա րյան նե րի վա սալ իշ խա նու թյուն նե րի տի րույթ նե րը հա մա պա տաս խա
նեց նել դրանց տի րող իշ խա նա կան տոհ մի ան վա նը.

1) Հա սան–Ջա լա լյան ներ    ա. Ա րա գա ծոտն
2) Վահ րա մյան ներ    բ. Սյու նիք
3) Օր բե լյան ներ    գ. Վայոց ձոր
4) Վա չու տյան ներ    դ. Ար ցախ (Խա չեն)
5) Պռո շյան ներ     ե. Կո տայք, Սևա նի ա վա զան
      զ. Փա ռի սոս, Տա վուշ, Գարդ ման

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

24. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
1) 1082–1117 թթ.    3) 1187–1219 թթ.
2) 1151–1292 թթ.    4) 826–851 թթ.

ա. Գող Վա սի լի իշ խա նու թյու նը
բ. Բա գա րատ Բագ րա տու նին հայոց իշ խան
գ. Լևոն II Ռու բի նյան
դ. Հռոմկ լան՝ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան նս տա վայր 
ե. Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյու նը

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

25.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի թա
գա վո րի ան վա նը.

1) Լևոն V      ա. 1308–1320 թթ.
2) Լևոն VI     բ. 1270–1289 թթ.
3) Հե թում II     գ. 1320–1342 թթ.
4) Օ շին     դ. 1344–1362 թթ.
5) Կոս տան դին Նղ րե ցի    ե. 1373–1375 թթ.
      զ. 1289–1306 թթ.

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

26. Հա մա պա տաս խա նեց նել զբա ղեց րած պաշ տո նը գործ չի ա նվա նը.
1) Կոս տան դին Գունդս տաբլ  3) Վա սակ թա գա վոր
2) Վահ րամ Պահ լա վու նի   4) Ա շոտ Մսա կեր

ա. հայոց իշ խան    գ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վոր
բ. պայլ     դ. սպա րա պետ 
      ե. Սյու նի քի թա գա վոր

1) 1–բ, 2–գ, 3–ե, 4–ա   3) 1–ա, 2–դ, 3–բ, 4–գ
2) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–ե   4) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–ա
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27.  Կա տա րել տա րեթ վե րի և պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա պա տաս
խա նե ցում.

ա. 1266 թ.     դ. 1243 թ.
բ. 1375 թ.     ե. 1361 թ.
գ. 1045 թ.     զ. 1254 թ.
      է. 1320 թ.

1) Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը
2) Կի լի կյան թա գա վո րու թյան ան կու մը
3) Լևոն V–ի գա հա կալ ման սկիզ բը
4) Մա ռի ի ճա կա տա մար տը
5) Հայ–մոն ղո լա կան դա շին քի կն քու մը
6) Սսի ե կե ղե ցա ժո ղո վի հրա վի րու մը
7) Անիի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը
8) Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը

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

28.  Կա տա րել կա թո ղի կոս նե րի և նրանց հայ րա պե տա կան տա րի նե րի հա մա պա
տաս խա նե ցում.

1) Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի   3) Գյուտ կա թո ղի կոս
2) Գրիգոր Զ Ապիրատ   4) Մես րոպ Ար տա զե ցի

 ա. 1359–1372 թթ.    գ. 461–478 թթ.
բ. 1290–1293 թթ.    դ. 1194–1203 թթ.
      ե. 1289–1306 թթ.

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

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

ա. Ռու բի նյան իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը
բ. Լևոն V–ի գա հա կալ ման ավարտը
գ. Սիս և Ա նար զա բա քա ղաք նե րի գրա վու մը Թո րոս I իշ խա նի կող մից
դ. Մլե հի մա հը 
ե. Սա լահ ադ Դի նի կող մից Ե րու սա ղե մի գրա վու մը
զ. Լևոն II–ի թա գադ րու մը 
է. Վահ կա բեր դի գրա վու մը

1) 1080 թ.     5) 1342 թ.
2) 1187 թ.     6) 1219 թ.
3) 1198 թ.     7) 1104 թ.
4) 1098 թ.     8) 1175 թ.
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1) ա–4, բ–6, գ–1, դ–8, ե–5, զ–2, է–3
2) ա–1, բ–5, գ–4, դ–6, ե–3, զ–8, է–2
3) ա–4, բ–1, գ–7, դ–2, ե–8, զ–3, է–6
4) ա–1, բ–5, գ–7, դ–8, ե–2, զ–3, է–4

30. Աշ խա տու թյան վեր նա գի րը հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նա կի ան վա նը.
1) Ե ղի շե      ա. «Եղծ ա ղան դոց»
2) Դա վիթ Ան հաղթ    բ. « Պատ մու թիւն Հայոց»
3) Ղա զար Փար պե ցի   գ.  « Վասն Վար դա նայ եւ Հայոց պա տե

րազ մին»
4) Եզ նիկ Կող բա ցի    դ. « Պատ մու թիւն»
5) Կո րյուն      ե. « Վարք Մաշ տո ցի»
      զ. « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան»

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

31. Կա ռուց ման ժա մա նա կը հա մա պա տաս խա նեց նել ե կե ղե ցու ան վա նը.
1) Զվարթ նոց     ա. 613 թ.
2) Ս. Գա յա նե    բ. 681 թ.
3) Ա վա նի ե կե ղե ցի    գ. 641–661 թթ.
4) Ս. Հռիփ սի մե    դ. 590–ա կան թթ.
5) Մրե նի ե կե ղե ցի     ե. 618 թ.
      զ. 631 թ.

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

32. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա. Սե բե ոս     գ. Մով սես Կա ղան կատ վա ցի
բ. Հով հան Մա մի կո նյան   դ. Կո րյուն

1) « Վարք Մաշ տո ցի»   3) « Պատ մու թիւն Տա րո նոյ»
2) « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի» 4) « Պատ մու թիւն»
      5) « Պատ մու թիւն տի ե զե րա կան»

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

33.  Րա բու նի նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ու սում նա գի տա կան կենտ
րոն նե րին.

1) Նա րե կա վանք    ա. Հով հան Ո րոտ նե ցի
2) Ա նի ի վար դա պե տա րան   բ. Ներ սես Լամբ րո նա ցի
3) Նոր Գե տիկ    գ. Մխի թար Գոշ
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4) Գլա ձոր     դ. Ա նա նի ա Նա րե կա ցի
5) Տաթև     ե. Ե սայի Նչե ցի
      զ. Հով հան նես Ի մաս տա սեր

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

34. Հա մա պա տաս խա նեց նել հայ ման րան կար չին և նրա գոր ծու նե ու թյան վայ րը.
ա. Թո րոս Ռոս լին    գ. Սար գիս Պի ծակ
բ. Թո րոս Տա րո նա ցի   դ. Գրի գոր Մլի ճե ցի

1) Գլա ձոր     4) Սիս
2) Սկև ռա     5) Դրա զարկ
3) Հռոմկ լա

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

35. Հա մա պա տաս խա նեց նել հայոց ար քա նե րի և նրանց սպա րա պետ նե րի ա նուն նե րը. 
ա. Վռամ շա պուհ    դ. Խոս րով Կո տակ
բ. Տր դատ III    ե.Պապ
գ. Ար շակ II     զ. Ար շակ III

1) Ման վել Մա մի կո նյան   5) Հա մա զասպ Մա մի կո նյան
2) Վա չե Մա մի կո նյան   6) Վա սակ Մա մի կո նյան
3) Մու շեղ Մա մի կո նյան   7) Վա հան Մա մի կո նյան
4) Ար տա վազդ Ման դա կու նի

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

36. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.
1) Պապ      ա. 388–414 թթ.
2) Ար շակ III     բ. 388–422 թթ.
3) Վռամ շա պուհ    գ. 370–374 թթ.
4) Վա րազ դատ    դ. 378–387 թթ.
       ե. 374–378 թթ.

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

37.  Արևմ տյան Հա յաս տա նում բյու զան դա ցի նե րի ստեղ ծած վար չա մի ա վո րը հա մա
պա տաս խա նեց նել դրա նում ը նդ գրկ ված Մեծ Հայ քի նա հան գին.

1. Այ րա րա տի մեծ մա սը    ա. « Մասն Մեծ Հայոց»
2. Տայք     բ. « Մեծ մասն Մեծ Հայոց»
3. Տու րու բե րան    գ. « Ներք սա գոյն Հայք»
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4. Բարձր Հայք    դ. « Խո րա գոյն Հայք»
       ե. « Մեծ Հայք»

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

38.  Հա մա պա տաս խա նեց նել Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան գե րիշ խա նու թյան 
շրջանում Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րն ու տա րեթ վե րը .

ա. Հեր թի «աշ խար հա գի րը»
բ.  VIII դա րի վեր ջին քա ռոր դում տե ղի ու նե ցած հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան 

 ավարտը 
գ. VIII դա րի կե սերին տե ղի ու նե ցած հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 
դ. «Կ րա կի տա րին» 
ե. Ար մի նի ա փո խար քա յու թյան կազ մա վո րու մը
զ. ճա կա տա մար տը «Ա րյան լիճ» կոչ վող վայ րում 
է. Բա գա րատ Բագ րա տու նու` հայոց իշ խան հռ չակ վե լը
ը. Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի հար ձա կու մը ա րաբ հար կա հան նե րի վրա 

1) 701 թ.     6) 775 թ.
2) 705 թ.     7) 826 թ.
3) 725 թ.     8) 852 թ
4) 748 թ.     9) 862 թ.
5) 774 թ.

1) ա–3, բ–6, գ–4, դ–2, ե–1, զ–8, է–7, ը–5 3) ա–2, բ–5, գ–6, դ–1, ե–4, զ–9, է–8, ը–3
2) ա–2, բ–6, գ–4, դ–1, ե–3, զ–8, է–7, ը–5 4) ա–3, բ–5, գ–6, դ–2, ե–1, զ–9, է–8, ը–7

39.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Բագ րա տու նի ար քայի ան վա նը.
1) Սմ բատ I      ա. 928–953 թթ.
2) Ա շոտ III     բ. 977–990 թթ.
3) Ա շոտ II     գ. 953–977 թթ.
4) Ա շոտ I     դ. 914–928 թթ.
5) Ա բաս      ե. 890–914 թթ.
      զ. 885–890 թթ.

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

40. Հա մա պա տաս խա նեց նել ան ձնա նուն նե րը.
ա. մոն ղո լա կան խան, ո րը ճն շեց հայ–վ րա ցա կան ա պս տամ բու թյու նը
բ.  մոն ղո լա կան զո րահ րա մա նա տար, ո րը ա ռաջ նոր դում էր մոն ղո լա կան բա նա կի 

գլ խա վոր ար շա վանքն Այսր կով կաս
գ.Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյան հիմ նադ րի եղ բայ րը
դ.  Խա չե նի տի րա կա լը, ո րը մա հա պատ ժի են թարկ վեց մոն ղոլ նե րի դեմ ա պս տամ

բե լու հա մար
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ե.  Զա քա րե Զա քա րյա նի թո ռը, ո րը մա հա պատ ժի են թարկ վեց մոն ղոլ նե րի դեմ 
ա պս տամ բե լու հա մար

1) Սար գիս Զա քա րյան    4) Հա սան–Ջա լալ
2) Չար մա ղան     5) Հու լա վու
3) Զա քա րե Զա քա րյան    6) Ստեփանոս

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

41. Կա տա րել իշ խա նու թյուն նե րի և նրանց կենտ րոն նե րի հա մա պա տաս խա նե ցում.
1) Փի լար տոս Վա րաժ նու նու    3) Ռու բի նյան
2) Գող Վա սի լի     4) Հե թու մյան

 
ա) Լամբ րոն     գ) Քե սուն
բ) Մա րաշ      դ) Վահ կա 
       ե) Մսիս

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

42.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի տի
րա կա լի ան վա նը.

1) Լևոն III       ա. 1145–1169 թթ.
2) Մլեհ      բ. 1226–1270 թթ.
3) Թորոս II      գ. 1187–1219 թթ.
4) Հե թում I      դ. 1270–1289 թթ.
5) Լևոն Մե ծա գործ      ե. 1289–1306 թթ.
       զ. 1169–1175 թթ.

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

43. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
1) 1197 թ.      3) 1222 թ.
2) 1202 թ.      4) 1243 թ.

ա) Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը
բ) Ֆի լի պի ա մուս նու թյու նը Զա բե լի հետ
գ) Հեն րիխ VI–ի պատ վի րա կու թյան մի ջո ցով Լևո նին թագ ու ղար կե լը
դ) հայ–մոն ղո լա կան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) Լամբ րո նի բեր դի գրա վու մը Լևոն II–ի կող մից

1) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    3) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–դ
2) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–ա    4) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–ա
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7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1.  Համապատասխանեցնել հայոց արքաների և նրանց գահակալման շրջանի կա
թողիկոսների անունները.

ա. Արշակ II     1) Գրիգոր Լուսավորիչ
բ. Տիրան     2) Սահակ Պարթև
գ. Տրդատ III    3) Գևորգ Գառնեցի
դ. Վռամշապուհ    4) Զաքարիա Ձագեցի
ե. Աշոտ I     5) Հուսիկ
      6) Ներսես Մեծ

2. Տարեթվերը համապատասխանեցնել իրադարձություններին.
ա. Միլանի հրովարտակի ընդունումը
բ. առաջին տիեզերական ժողովի գումարումը Նիկեայում
գ.  հայ–պարսկական զորքերի բախումը Ատրպատականում և Շապուհի փա խուստը 
դ. Պապի սպանությունը
ե. Ձիրավի ճակատամարտը

1) 370 թ.  3) 373 թ.  5) 371 թ.
2) 374 թ.  4) 313 թ.  6) 325 թ.

3. Գործակալության անունը համապատասխանեցնել գործառույթին. 
ա. արքունիքի և թագավորական պահակազորի հրամանատարություն 
բ. երկրի զինված ուժերի հրամանատարություն
գ.  երկրի տնտեսական–հարկային վարչություն, հանրային աշխատանքների, պե 

տա կան պարհակների տնօրինություն
դ.  պալատական արարողությունների և օտար երկրների դեսպանների ընդունե լու

թյան կազմակերպում
ե. արքունի կալվածքների և գանձարանի հսկողություն

1) մեծ դատավարություն   4) մարդպետություն
2) ասպետություն    5) սպարապետություն
3) մաղխազություն    6) հազարապետություն

4.  Արշակունիների արքայատոհմի արքաների անունները համապատասխանեցնել 
իրենց գահակալման շրջանի սպարապետների անուններին.

ա. Վաչե Մամիկոնյան   դ. Վասակ Մամիկոնյան
բ. Արտավազդ Մանդակունի  ե. Մուշեղ Մամիկոնյան 
գ. Մանվել Մամիկոնյան

1) Արշակ III     4) Խոսրով III Կոտակ
2) Պապ     5) Արշակ II
3) Վռամշապուհ    6) Տրդատ III
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5.  Արշակունիների թագավորության շրջանի գործիչների անունները համապա
տասխանեցնել նրանց վերաբերող մեջբերումներին.

ա.  «Հեռո՛ւ ինձանից, չարագո՛րծ ծառա, որ տերերիդ վրա տեր ես դարձել, և ես չեմ 
ների քեզ և քո որդոց իմ նախնիների վրեժը…»:

բ. «Քավ լիցի` իմ մոլորված ոչխարը մատնեմ գայլերին»:
գ.  «Քեզ պսակում եմ …, որովհետև դու ձգտում էիր հայոց վրա թագավորելու, և իմ` 

ասպետիս պարտքն է քեզ պսակել իմ հայրերի իշխանության կարգով»:
դ.  «Իմ այնքան ծառայությունների, արյուն ու քրտինք թափելու… հատուցումն ա՞յս 

եղավ: Բայց այս մահը երանի՛ թե ձիու վրա ինձ հասներ»:
ե.  «Այժմ, երբ տեսնում ես ինձ կարճահասակ, մեծությանս չափը չես հասկանում, 

որովհետև մինչ այժմ ես քեզ համար առյուծ էի, իսկ այժմ՝ աղվես…»:

1) Սահակ Պարթև    4) Արշակ II
2) Պապ     5) Վասակ Մամիկոնյան
3) Մուշեղ Մամիկոնյան   6) Սմբատ Բագրատունի

6. V դարի իրադարձությունները համապատասխանեցնել ճակատամարտերին.
ա. Խաղխաղի ճակատամարտ   դ. Ակոռիի ճակատամարտ
բ. Ավարայրի ճակատամարտ   ե. Ճարմանայի ճակատամարտ
գ. Ներսեհապատի ճակատամարտ  

1)  հայկական զորքերի անցումը Կուրի ձախ ափը և բուն Աղվանքի բերդերի և քա
ղաքների ազատագրումը

2) պարսկական հիմնական ուժերի ջախջախումը և Ատրվշնասպի սպանությունը
3)  Սուրբ պատարագի սեղանի կանգնեցումը և չմկրտված զինվորների մկրտությունը
4) Հովհաննես Ա Մանդակունու ոգևորիչ ճառը
5)  արաբների ջախջախումը, փախուստը և Երասխի ջրերում նրանցից շատերի 

խեղդամահ լինելը
6)  Հայոց տանուտեր Սահակ Բագրատունու, Վահանի եղբոր՝ Վասակ Մամի կոնյա

նի զոհվելը

7. Տարեթվերը համապատասխանեցնել պատմական իրադարձություններին.
ա. հայ–արաբական դաշնագրի կնքումը
բ. Արմինիա փոխարքայության կազմավորումը
գ. Հայաստանի վերամիավորումը Թեոդորոս Ռշտունու կողմից 
դ. Խաչափայտի վերադարձը Երուսաղեմ
ե. Հայաստանի բաժանումը Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի միջև

1) 639 թ.     4) 652 թ.
2) 631 թ.     5) 701 թ.
3) 703 թ.     6) 591 թ.
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8.  Ճակատամարտերը համապատասխանեցնել մարտը ղեկավարող զորահրամա
նատարների անուններին.

ա. Գուրգեն Արծրունի   դ. Վահան Մամիկոնյան 
բ. Սմբատ Բագրատունի   ե. Մուշեղ Մամիկոնյան 
գ. Վարդան Մամիկոնյան

1) «Արյան լճի» ճակատամարտը
2) Ավարայրի ճակատամարտը
3) Ներսեհապատի ճակատամարտը
4) Վարդանակերտի ճակատամարտը
5) Օշականի Ցլու գլուխ լեռան ճակատամարտը
6) Արձնիի ճակատամարտը

9. Պատմական իրադարձությունները համապատասխանեցնել տարեթվերին.
ա. 775 թ.     դ. 618 թ.
բ. 804 թ.     ե. 725 թ.
գ. 607–608 թթ.

1) Ս. Հռիփսիմե եկեղեցու կառուցումը
2) Հերթ ոստիկանի կողմից «աշխարհագրի» անցկացումը
3) Արճեշի ճակատամարտը
4) Խաչափայտի վերադարձը Երուսաղեմ
5) Վրաց եկեղեցու անջատումը Հայոց եկեղեցուց
6) Աշոտ Բագրատունու (Մսակեր) ճանաչումը հայոց իշխան

10. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. 1036     դ. 900
բ. մոտ 55 000    ե. ավելի քան 90 000
գ. 400

1) հայոց զինված ուժերի թիվը Ձիրավի ճակատամարտում
2) հայոց զինված ուժերի թիվը Ակոռիի ճակատամարտում
3) Ավարայրի ճակատամարտում զոհված պարսիկների թիվը
4) հայոց զինված ուժերի թիվը «Արյան լճի» ճակատամարտում
5) հայ նահատակների թիվը Ավարայրի ճակատամարտում
6) նախարարական տների հեծելազորի թիվն ըստ Զորանամակի

11.  Եկեղեցական ժողովները համապատասխանեցնել դրանք հրավիրած կաթողի
կոսների անուններին.

ա. Զաքարիա Ձագեցի    դ. Բաբգեն Ա
բ. Հովսեփ Ա Վայոցձորցի    ե. Ներսես Մեծ
գ. Ներսես Բ Բագրևանդացի

1) Աշտիշատի ժողովը   4) Շահապիվանի եկեղեցական ժողովը
2) Դվինի I եկեղեցական ժողովը  5) Քաղկեդոնի ժողովը
3) Դվինի II եկեղեցական ժողովը  6) Շիրակավանի ժողովը



ZANG
AK

167

12.  Գործիչների անունները համապատասխանեցնել պատմական իրադարձու
թյուն ներին.

ա. Սմբատ I Բագրատունի   դ. Վահրամ Պահլավունի 
բ. Զաքարիա Ձագեցի կաթողիկոս  ե. Խոսրովանույշ թագուհի 
գ. Կատրամիդե թագուհի

1) Սանահինի և Հաղպատի վանքերի հիմնումը
2) Ծումբ գյուղի մոտ տարած հաղթանակը Մամլան ամիրայի դեմ
3) կաթողիկոսական աթոռի հաստատումը Արգինայում
4) Անիի Կաթողիկե եկեղեցու կառուցումը
5) Շիրակավանի ժողովի հրավիրումը
6) Դողս գյուղի ճակատամարտը

13. Տարեթվերը համապատասխանեցնել պատմական իրադարձություններին.
ա. կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը Աղթամարից Արգինա 
բ. Մանազկերտի ճակատամարտը
գ. Անիի Կաթողիկե եկեղեցու կառուցման ավարտը
դ. Վասպուրականի ենթակա թագավորության անկումը
ե.  Տարոնի Բագրատունիների իշխանության բռնակցումը Բյուզանդական կայս րու

թյանը

1) 1001 թ.  3) 961 թ.  5) 1071 թ.
2) 1021 թ.  4) 948 թ.  6) 966 թ.

14.  Հայոց սպարապետների անունները համապատասխանեցնել իրենց գործու
նեության ժամանակաշրջանին.

ա. IV դ.     դ. VII դ.
բ. X–XI դդ.     ե. IX դ.
գ. V դ.

1) Թեոդորոս Ռշտունի   4) Վահան Մամիկոնյան
2) Վահրամ Պահլավունի   5) Կոստանդին Հեթումյան
3) Մուշեղ Մամիկոնյան   6) Սմբատ Բագրատունի

15. Արքայատոհմերի անունները համապատասխանեցնել արքաների անուններին.
ա. Լևոն Մեծագործ    դ. Աշոտ Երկաթ
բ. Պապ     ե. Արտավազդ II
գ. Լևոն V

1) Արշակունիներ    4) Հայկազուն Երվանդունիներ
2) Բագրատունիներ   5) Հեթումյաններ
3) Արտաշեսյաններ    6) Ռուբինյաններ
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16. Տարեթվերը համապատասխանեցնել պատմական իրադարձություններին.
ա. Միրիոկեֆալոնի ճակատամարտը 
բ. Չմանկատուկի ճակատամարտը
գ. Մառիի ճակատամարտը
դ. Լևոն II իշխանի թագադրումը
ե. Լամբրոն անառիկ բերդի գրավումը Լևոն II–ի կողմից

1) 1266 թ.  3) 1243 թ.  5) 1194 թ.
2) 1198 թ.  4) 1176 թ.  6) 1202 թ.

17.  Պատմիչների անունները համապատասխանեցնել աշխատությունների վեր
նագրերին.

ա. «Վարք Մաշտոցի»
բ. «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին» 
գ. «Պատմութիւն Հայոց»
դ. «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի»
ե. «Պատմութիւն Տարոնոյ»

1) Թովմա Արծրունի   4) Կորյուն
2) Հովհան Մամիկոնյան   5) Ագաթանգեղոս
3) Մովսես Կաղանկատվացի  6) Եղիշե

18.  Աշխատությունների վերնագրերը համապատասխանեցնել հեղինակների 
անուն ներին.

ա. Մխիթար Գոշ    դ. Եզնիկ Կողբացի
բ. Դավիթ Անհաղթ    ե. Սեբեոս 
գ. Ներսես Շնորհալի

1) «Եղծ աղանդոց»    4) «Վարք Մաշտոցի»
2) «Սահմանք իմաստասիրութեան»  5) «Դատաստանագիրք»
3) «Պատմութիւն»    6) «Թուղթ ընդհանրական»

19. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. «Հայոց մեծ թվականի» սահմանվելը
բ. Աղբերց վանքի դպրոցի հիմնադրումը
գ. հայկական առաջին դատաստանագրքի ստեղծումը
դ.  մեզ հասած մանրանկարներով զարդարված առաջին ամբողջական ձեռագրի 

ստեղծումը
ե. Նոր Ջուղայի տպարանի ստեղծումը

1) 1638 թ.     4) մոտ 1130 թ.
2) 851 թ.     5) 554 թ.
3) մոտ 1408 թ.    6) 1280–ական թթ.
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

1.   Թվարկված ի րա վունք նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնց տնօ րին ման գե րա
գույն ի րա վուն քը պատ կա նում էր ան մի ջա կա նո րեն Ար շա կու նի թա գա վոր նե րին.

ա. պա լա տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րը վա րե լու ի րա վունք
բ. պե տա կան պար հակ նե րի տնօ րին ման ի րա վունք
գ. ար քու նի կալ վածք նե րը հս կե լու ի րա վունք
դ. պա տե րազմ հայ տա րա րե լու ի րա վունք 
ե. հաշ տու թյուն կն քե լու ի րա վունք

1) ա, բ  2) բ, ե  3) գ, դ  4) դ, ե

2. Ս տորև տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ա վա տա կան տն տե սու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը պե տա կան (թա գա վո րա կան) հո

ղա տի րու թյան մաս նատ ման հետ ևանք չէ:
2)  Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ա ռա վել տա րած ված է ին հա մայն քային և ե կե ղե

ցա կան հո ղա տի րու թյան ձևե րը:
3) Ար շա կու նի նե րի շր ջա նում Մեծ Հայ քի գե րա գույն տե րը թա գա վորն էր:
4)  Հա յաս տա նում ա վա տա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը պայ մա

նա վոր վել է նա հա պե տա կան ար մատ ներ ու նե ցող նա խա րա րա կան հա մա կար գի 
գո յու թյամբ:

5)  Հայոց նա խա րա րա կան հա մա կար գում գոր ծել է «Իմ վա սա լի վա սա լը իմ վա սա լը 
չէ» են թա կա յու թյան ա վա տա տի րա կան սկզ բուն քը:

6)  Միջ նա դա րում հայոց պե տա կա նու թյու նը պահ պան վել է նա խա րա րա կան հա մա
կար գի մի ջո ցով:

7)  Օ տար տե րու թյուն նե րի նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը չի փո խել հայ հա սա
րա կու թյան  բնա կա նոն զար գաց ման ըն թաց քը:

3. Ո րո՞նք է ին ա վա տա տի րա կան հո ղա տի րու թյան ձևե րը Հա յաս տա նում.
1) վա սա լա կան, ճոր տա տի րա կան, գան ձա գին
2) պետական, նվի րատ վա կան, ե կե ղե ցա կան
3) հայ րե նիք, պարգ ևա կանք, գան ձա գին
4) գյու ղա ցի ա կան, ա վան դա կան, պարգ ևա կանք

4. Գտնել ճիշտ պատասխանը.

Խոս րով Կո տա կի սահ մա նած օ րեն քով`
1)  աշ խար հա տեր նա խա րար նե րը չպետք է մնային թա գա վո րի մոտ, այլ պետք է 

մար տի գնային ար քու նի զոր քի հետ
2)  աշ խար հա տեր նա խա րար նե րը պետք է մնային թա գա վո րի մոտ և մար տի գնային 

ար քու նի զոր քի հետ
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3)  գա վա ռա տեր նա խա րար նե րը պետք է մնային թա գա վո րի մոտ, և նրան ցից ոչ 
մե կը չպետք է մար տի գնար ար քու նի զոր քի հետ

4)  աշ խար հա տեր նա խա րար նե րը պետք է մնային թա գա վո րի մոտ, և նրան ցից ոչ 
մե կը չպետք է մար տի գնար ար քու նի զոր քի հետ

5.  Թ վարկ ված ո րո շում նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք ըն դուն վել են Աշ տի շա
տի ժո ղո վում.

ա.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը թող գթա սիրտ լի նեն ի րենց ծա ռա նե րի և ստո
րադրյալ նե րի նկատ մամբ, սի րեն նրանց՝ որ պես ի րենց ըն տա նի քի ան դամ նե րի:

բ.  Կա թո ղի կո սը թե մա կալ ե պիս կո պոս ներ նշա նա կե լիս պետք է հաշ վի առ նի մի այն 
աշ խար հա տեր և աշ խար հա կալ նա խա րար նե րի ա ռա ջարկ նե րը:

գ.  Կա թո ղի կո սը թե մա կալ ե պիս կո պոս ներ նշա նա կե լիս պետք է հաշ վի առ նի ոչ 
մի այն աշ խար հա տեր և աշ խար հա կալ, այլև գա վա ռա տեր և գա վա ռա կալ նա խա
րար նե րի ա ռա ջարկ նե րը:

դ.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը ա նօ րեն կեր պով և չա փա զանց մեծ հար կե րով չնե
ղեն հա սա րակ ժո ղովր դին: 

ե.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը թող գյու ղա կան ե կե ղե ցի նե րի քա հա նա նե րին բո լոր 
ա գա րակ տե ղե րում տան երկուա կան, ի սկ ա վան նե րում` չորսա կան ծխի հողաբաժին:

զ.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը թող զա նա զան գա վառ նե րից հա վաք ված մա
նուկ ներ ու ղար կեն կա թո ղի կո սա րան` Ա վե տա րա նի խոս քը ժո ղովր դին մատ չե լի 
դարձ նե լու հա մար հայե րե նի հմուտ թարգ մա նիչ ներ պատ րաս տե լու նպա տա կով: 

է. Ծա ռա նե րը թող հնա զանդ և հա վա տա րիմ մնան ի րենց տե րե րին:

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

6.  Թվարկված բա րե փո խում նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք ի րա կա նաց րել է 
Պապ թա գա վո րը.

1)  Ի կա տա րումն Աշ տի շա տի ժո ղո վի ո րոշ ման` Պա պի հրա մա նով կա ռուց վել են 
վան քեր, դպ րոց ներ, հի վան դա նոց ներ, իջ ևա նատ ներ և աղ քա տա նոց ներ:

2)  Պա պը մտց նում է ե կե ղե ցուն վճար վող պտ ղի և տա սա նորդ նե րի կարգ և հոգ ևո
րա կան նե րի եղ բայր նե րին, զա վակ նե րին ու ազ գա կան նե րին ա զա տում է պե տա
կան ծա ռա յու թյուն կա տա րե լուց:

3)  Պա պի հրա մա նով փակ վում են կու սա նոց ներն ու այ րի նե րի ա պաս տան նե րը, 
կույ սե րին ու այ րի կա նանց թույ լատր վում է ա մուս նա նալ:

4)  Հօ գուտ ար քու նի քի` Պա պը բռ նագ րա վում է ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րի մեծ մա
սը, սա կայն ա վե լաց նում է ե կե ղե ցուն վճար վող պտ ղի և տա սա նորդ հար կե րի 
չա փա բա ժի նը:

5)  Պա պը հոգ ևո րա կան նե րի եղ բայր նե րին, զա վակ նե րին ու ազ գա կան նե րին պար
տադ րում է պե տա կան ծա ռա յու թյուն կա տա րել, վե րաց նում ե կե ղե ցուն վճար վող 
«պտ ղի և տա սա նորդ նե րի կար գը»:

6)  Հայոց կա թո ղի կո սի թեկ նա ծու Ներ սես Մե ծին Պա պը թույլ չի տա լիս մեկ նել Կե
սա րի ա, այլ նա կա թո ղի կոս է ձեռ նադր վում և օծ վում Հա յաս տա նում, ո րով էլ հաս
տատ վում էր Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի սկզբ նա կան ի նք նագլ խու թյու նը:

7)  Հօ գուտ ար քու նի քի` Պա պը բռ նագ րա վում է դեռևս Տր դատ Մե ծի կող մից ե կե ղե
ցուն տր ված հո ղե րի մեծ մա սը:
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7. Ի՞նչ տա րած քային պա հանջ ներ էր ներ կա յաց րել Պա պը Հռո մի կայս րին.
1) Կի լի կի այի 12 քա ղաք ներ ու Կա պա դով կի ան
2) Կե սա րի այի 10 քա ղաք ներ և Ո ւռ հան
3) Կա պա դով կի այի 8 քա ղաք ներ ու Մծ բի նը
4) Մի ջա գետ քի 6 քա ղաք ներ և Մա ժա կը

8. Ի՞նչ էր նա խա տե սում Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ծրա գի րը.
1)  հռո մե ա ցի նե րի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով 

Վրաս տա նի և Աղ վան քի հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն
2)  հռո մե ա ցի նե րի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով Սա

սա նյան Պարս կաս տա նի հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն
3)  Սա սա նյան Պարս կաս տա նի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա

տա կով Հռո մե ա կան կայս րու թյան հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն
4)  Սա սա նյան Պարս կաս տա նի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա

տա կով Վրաս տա նի և Աղ վան քի հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն

9. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Վռամ շա պուհ ար քան ա ռանց Սա սա նյան նե րի հետ հա մա ձայ նեց նե լու հայոց կա

թո ղի կոս է նշա նա կում Սա հակ Պարթ ևին` փոր ձե լով մի ա վո րել Մեծ Հայ քի եր կու 
մա սե րը:

բ.  Վռամ շա պուհ ար քայի և Սա հակ Պարթև կա թո ղի կո սի հո վա նա վո րու թյամբ Մես
րոպ Մաշ տոցն ի րա գոր ծում է մշա կու թային դա րա կազ միկ ի րա դար ձու թյուն` 
ստեղ ծում է հայե րե նի այ բու բե նը:

գ.  Վռամ շա պուհ ար քայի հետ խորհր դակ ցե լով` Սա հակ Պարթ ևը մեկ նում է պար
սից ար քու նիք ու ստա նում Վռամ IV–ի հա մա ձայ նու թյու նը իր փե սա Հա մա զասպ 
Մա մի կո նյա նին հայոց սպա րա պետ նշա նա կե լու մա սին:

դ.  Հայ նա խա րար նե րի խնդ րան քով պար սից թա գա վոր Հազ կերտ I–ը Վռամ շա պու
հի մա հից հե տո հայոց թա գա վոր է հաս տա տում Վռամ շա պու հի որ դի Շա պու հին: 

ե.  Վռամ շա պուհ ար քային չի հա ջող վում օ գտ վել ստեղծ ված բա րեն պաստ ի րա վի
ճա կից և մի ա վո րել Մեծ Հայ քի եր կու մա սե րը:

1) ա, բ  2) բ, գ   3) գ, դ  4) դ, ե

10.  Թ վարկ ված հայ ար քա նե րից ո րի՞ կա ռա վար ման շր ջա նում գա հա կալ չի ե ղել 
Շա պուհ II–ը.

ա. Խոս րով Կո տա կի
բ. Տի րա նի
գ. Ար շակ II–ի 

դ. Պա պի 
ե. Վա րազ դա տի 
զ. Վռամ շա պու հի

1) բ   2) դ   3) ե  4) զ
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11.  Ո՞ր շար քի բո լոր նա խա րար ներն են Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում ե ղել 
զորագն դե րի հրա մա նա տար ներ.

1)  Վար դան Մա մի կո նյան, Թա թուլ Վա նան դե ցի, Խո րեն Խոր խո ռու նի, Ներ շա պուհ 
Ա րծ րու նի

2)  Վար դան Մա մի կո նյան, Գա դի շո Խոր խո ռու նի, Ներ շա պուհ Ա րծ րու նի, Ար շա վիր 
Ար շա րու նի

3)  Վար դան Մա մի կո նյան, Մե րու ժան Ա րծ րու նի, Թա թուլ Վա նան դե ցի, Խո րեն Խոր
խո ռու նի

4)  Վար դան Մա մի կո նյան, Խո րեն Խոր խո ռու նի, Մե րու ժան Ա րծ րու նի, Հա մա զասպ 
Մա մի կո նյան

12. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

Շահապիվանի ժողովը՝
ա.  խիստ պա տիժ ներ սահ ման ե ց ի րենց տե րե րին դա վա ճա նած, տե րե րից փա խած, 

ան հնա զանդ ու ըմ բոստ ծա ռա նե րի նկատ մամբ
բ.  խիստ պա տիժ ներ սահ ման ե ց ե կե ղե ցու կար գե րը խախ տող նե րի դեմ
գ.  դա տա պար տեց նես տո րա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և դա վա նա բա նա կան 

նոր գրու թյուն կազ մեց
դ.  խիստ պա տիժ ներ սահ մա նեց ըն տա նի քի կար գե րը խախ տող նե րի դեմ
ե.  կա նո նա կարգ եց և ամ րագր եց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու դա վա նա բա նա կան 

ի նք նու րույ նու թյու նը
զ.  վերջ նա կա նա պես ամ րագ րեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ազ գային և ծի սա կար

գային ի նք նու րույ նու թյու նը
է.  խիստ կա նոն ներ սահ մա նեց ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյունն ու պաշ տա մունքն 

ա վե լորդ հա մա րող և տա րա տե սակ ան կար գու թյուն ներ ու ա նօ րի նու թյուն ներ 
գոր ծող բոր բո րիտ նե րի դեմ

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

13. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տից հե տո Հազ կերտ II–ը կրկ նա պատ կեց Հա յաս տա

նում ե ղած պար սից զոր քե րի և մո գե րի թի վը:
2)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո բռ նու թյամբ զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նած 

հայե րին ի րա վունք տր վեց վերս տին վե րա դառ նա լու քրիս տո նե ա կան դա վա նան քին:
3)  Պար սից գե րու թյու նից ո ղջ մնա ցած հայ նա խա րար նե րին եր կար տա ռա պանք նե

րից հե տո՝ 454 թ., Հազ կերտ II–ը թույ լատ րեց վե րա դառ նալ հայ րե նիք և տի րա
նալ ի րենց կալ վածք նե րին:

4)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո Հա յաս տա նում մնա ցած հոգ ևո րա կան նե րին 
թույ լատր վեց վե րա դառ նալ ի րենց ծա ռա յու թյա նը:

5)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո հայ շի նա կան նե րին թույ լատր վեց տեր կանգ
նել ի րենց ու նեց ված քին և ան ցնել խա ղաղ ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի:
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6)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո պար սից ար քու նի քը հրա հան գում է Հա յաս
տա նում բան տարկ ված հոգ ևո րա կան նե րի նկատ մամբ սաստ կաց նել հա լա ծանք
ներն ու բռ նու թյուն նե րը:

7)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո Տիզ բոն կանչ ված Վա սակ Սյու նին Հազ կերտ II–ի 
կող մից մեծ պա տիվ նե րի է ար ժա նա նում և վե րա հաս տատ վում Հա յաս տա նի 
մարզ պա նի պաշ տո նում:

14.  Տր ված պա հանջ նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք Վա հան Մա մի կո նյա նը 
ներ կա յաց րել է Վա ղարշ ար քային, և բա վա րար վել են վեր ջի նիս կող մից.

ա. Հա յաս տա նի մարզ պան նշա նա կել մի այն հայ նա խա րար նե րից
բ.  չմի ջամ տել հայ նա խա րար նե րի ներ քին գոր ծե րին և պաշ տոն ներ չտալ հա վա

տու րաց նե րին
գ. վե րա կանգ նել հո ղեր ժա ռան գե լու` իշ խան նե րի որ դի նե րի և դուստ րե րի ի րա վուն քը
դ. հար գել հայ հողատեր–նա խա րար նե րի ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րը 
ե.  դա դա րեց նել կրո նա փո խու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, կր կին թույ լատ րել քրիս

տո նե ա կան կրո նի դա վա նու մը
զ.  մա հա պատ ժի են թար կել հայ ու րա ցյալ նա խա րար նե րի պա րագ լուխ Գա դի շո 

մաղ խա զին 
է.  վե րա դարձ նել Հա յաս տա նի վան քե րից ու ե կե ղե ցի նե րից բռ նագ րավ ված հոգ ևոր 

և նյու թա կան գան ձե րը

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

15. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Զբաղ ված լի նե լով Մի ջին Ա սի ա յում հո նե րի դեմ պա տե րազ մով` Պե րոզ ար քան 

մի առ ժա մա նակ խու սա փում էր հայ հայ րե նա սի րա կան ու ժե րին բա ցա հայ տո րեն 
հա լա ծե լու քա ղա քա կա նու թյու նից:

2)  Ի րեն ո ւղղ ված մե ղադ րանք նե րին ան նկուն կեր պով պա տաս խա նե լով` Գյուտ կա
թո ղի կո սը, սա կայն, ստիպ ված էր հա մա ձայ նե լ Պե րոզ ար քայի` ի րեն ար ված դա
վա նա փո խու թյան ա ռա ջար կին:

3)  Հա յաս տա նում հա կա պարս կա կան ա պս տամ բու թյան բռնկ վե լու ազ դան շան էր 
հան դի սա ցել ու րա ցյալ Ա շու շա բդեշ խի սպա նու թյու նը վրաց թա գա վոր Վախ
թանգ Գոր գա սա լի կող մից:

4)  Խոս րո վա կերտ ան տա ռից մինչև Ջր վե ժի լեռ նե րը ռազ մա կան կար գով դա սա
վոր ված Հազարավուխտի գլխավորած պար սից զոր քե րի վրա հար ձակ վում է 
հայոց հե ծե լա գուն դը և ճեղ քում պար սից գն դի մի թևը, շա տե րին կո տո րում:

5)  Ներ սե հա պա տի ճա կա տա մար տից ա ռաջ հայոց զոր քե րին ոգ ևո րիչ ճառ է ար
տա սա նում Գյուտ կա թո ղի կո սը, և ճա կա տա մարտն ա վարտ վում է հայե րի հաղ
թա նա կով:

6)  Ե րբ Վա հան Մա մի կո նյա նը հայ նա խա րար նե րի հետ գտն վում էր Վանում, 
Հայաստանի նոր մարզ պան Շա պու հը պատանդ է վերցնում Արծրունի եղբայր
ների կանանց:

7)  Կամ սա րա կան  եղբայրնե րը Մու շեղ Մա մի կո նյա նի հետ ի րենց ջո կա տով Կարնո 
գավառի Ար ծա թի գյու ղի մոտ ջախ ջա խում են պար սից գուն դը:
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16.   Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հանգ ներն էր ը նդ գր կում Վա չա գան Բա րե պաշ տի թա գա վո
րու թյու նը.

1) Այ րա րատ     4) Բարձր Հայք
2) Ծոփք     5) Ու տիք
3) Ար ցախ 

17. Գտնել ճիշտ պատասխանը.

Պարսից արքա Խոս րով II–ի գու մա րած Տիզ բո նի ժո ղո վը`
1)  ըն դու նել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի և Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո

շում նե րը
2)  մեր ժել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի և Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը
3)  մեր ժել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի վճիռ նե րը և ըն դու նել Քաղ կե

դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը
4)  ըն դու նել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի վճիռ նե րը և մեր ժել Քաղ կե

դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը

18.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք տեղ են գտել Դամասկոսում 
կնքված հայ–ա րա բա կան դաշ նագ րում.

1)  Բյու զան դա ցի նե րի ներ խուժ ման դեպ քում խա լի ֆա յու թյունն այն քան զորք էր 
ուղար կե լու, որ քան կամենային հայե րը:

2)  Բյու զան դի այի և Պարս կաս տա նի հետ Հա յաս տա նի սահ մա նային բո լոր խո շոր 
ամ րոց նե րում ա րաբ նե րը տե ղա կայե լու է ին լավ մարզ ված և զին ված կա յա զո ր
ներ, ո րոնց մա տա կա րար ման ծախ սե րը հո գա լու է ին հայե րը:

3)  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյունն ա ռն վազն ե րեք տա րի Հա յաս տա նից հարկ չէր 
գան ձե լու, ի սկ դրա նից հե տո վճար վող խորհր դան շա կան հար կի քա նա կը ո րո շե
լու է ին ա րաբ նե րը:

4)  Հա յաս տա նում գանձ վող հար կի հաշ վին հայե րը պա հե լու է ին 15–հա զա րա նոց 
այ րու ձի, ո րը ա րաբ նե րի պա հան ջով պետք է պատ րաստ լի ներ գոր ծե լու նաև այլ 
տե ղե րում` բա ցա ռու թյամբ Բյու զան դա կան կայս րու թյան դեմ ա րաբ նե րի մղած 
կռիվ նե րի:

5)  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյունն ա ռն վազն ե րեք տա րի Հա յաս տա նից հարկ չէր գան
ձե լու, ի սկ դրա նից հե տո վճար վող հար կի քա նա կը ո րո շե լու է ին հայե րը:

6)  Պար սիկ նե րի ներ խուժ ման դեպ քում խա լի ֆա յու թյունն այն քան զորք էր ու ղար կե
լու, որ քան պա հան ջե ին հայե րը:

7)  Հա յաս տա նում գանձ վող հար կի հաշ վին հայե րը պա հե լու է ին 15–հա զա րա նոց 
այ րու ձի, ո րը պետք է պատ րաստ լի ներ գոր ծե լու նաև այլ տե ղե րում: 

19. Ո՞ր շարքն է ներ կա յաց նում բա ցա ռա պես հայոց կա թո ղի կոս նե րի.
1) Կո մի տաս, Սա հակ Պարթև, Ա նա նի ա Մո կա ցի, Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նի
2) Դա վիթ Սա հա ռու նի, Զաքարիա Քանաքեռցի, Ներ սես Մեծ, Հու սիկ
3) Հով սեփ Վայոց ձոր ցի, Գրի գոր Զ Ա պի րատ, Զա քա րի ա Ձա գե ցի, Մժեժ Գնունի
4) Մես րոպ Ար տա զե ցի, Ա նա նի ա Մո կա ցի, Կո մի տաս, Պետ րոս Գե տա դարձ
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20. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում սկս վել էր ան կա խաց ման գոր ծըն թաց՝ մարզ պան Վա

րազ տի րոց Բագ րա տու նու (628–632 թթ.) գլ խա վո րու թյամբ։
2)  Բյու զան դա կան և պարս կա կան իշ խա նու թյուն նե րը, մոռանալով իրենց միջև 

առկա թշնամությունը, հայերի դեմ գործեցին միասնաբար։
3)  Կայսրը Վարազտիրոցին ուղարկել է Հռոմ:
4)  Հե րակլ կայս րը Դա վիթ Սա հա ռու նուն տվել է « պատ րիկ–կյու րա պա ղա տի» աս

տի ճան և ճա նա չել հայոց իշ խան։
5)  Դա վիթ Սա հա ռու նին մինչև VII դա րի 30–ա կան թթ. վեր ջը գլ խա վո րում էր ե րկ րի 

վե րա մի ա վոր ման գոր ծը։
6) Դա վիթ Սա հա ռու նուն փո խա րի նել է Սմ բատ Բագ րա տու նին։
7) 641 թ. ա րաբ նե րը հար ձակ վել են Դվինի վրա:

21. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Հայոց իշ խան և սպա րա պետ Թե ո դո րոս Ռշ տու նին, օ գտ վե լով Բյու զան դի այի և 

Պարսկաստանի՝ ա րաբ նե րից կրած պար տու թյու նից, 639 թ. վե րա մի ա վո րեց Հա
յաս տա նի ա րևմ տյան և ար ևե լյան մա սե րը։

2)  Հայոց իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու նու նս տա վայ րը Դվինն է ր։
3)  Չնա յած Դվի նի բնակ չու թյան հա մառ դի մադ րու թյա նը՝ ա րաբ նե րը գրա վում, 

ա վե րում, թա լա նում են քա ղա քը, բնա կիչ նե րից շա տե րին կո տո րում և 45 հա զար 
մարդ գե րե վա րում ու տա նում խա լի ֆա յու թյան խոր քե րը։

4)  Ա րա բա կան ար շա վանք նե րը դեպի Հա յաս տան 640 –ա կան թթ. դա դա րե ցին:
5)  Կոս տան դին (Կոս տաս) II կայս րը, չհաշտ վե լով Թե ո դո րոս Ռշտունու ի նք նու րույն 

քա ղա քա կա նու թյան հետ, նրան մե ղադ րում է Հա յաս տա նում գտն վող բյու զան
դա կան մի ջո կա տի՝ ա րաբ նե րից 658 թ. կրած պար տու թյան մեջ և ձեր բա կա լում։

6)  Բյու զան դա կան կայս րու թյունն ա րաբ նե րի դեմ հայե րի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա
լու հա մար Վա րազ տի րո ցին շնոր հել է կյու րա պա ղա տի կո չում և նրան հանձ նել 
հայոց իշ խա նի պաշ տո նը։

7)  Կոգովիտ գավառի Արծափ ամրոցին օգնության հասած հայոց զորքը Թ. Ռշտունու 
գլխավորությամբ ջախջախել է արաբներին:

22. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Թե ո դո րոս Ռշ տու նու գլ խա վո րու թյամբ Ար ծափ ամ րո ցին օգ նու թյան հա սած 

հայոց զոր քը ջախ ջա խել է ա րաբ նե րին՝ ի րենց եր կու զո րա վար նե րով։
2)  Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը, չս թափ վե լով խա լի ֆա յու թյունից կրած պար տու

թյուն նե րից, կր կին շա րու նա կում էր իր նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը Հա
յաս տա նի նկատ մամբ։

3)  Հոգ ևոր և աշ խար հիկ իշ խան նե րի մի խմ բա վո րում՝ Ներ սես Ա կա թո ղի կո սի 
գլխա վո րու թյամբ, շա րու նա կում էր հույ սեր կա պել քրիս տո նյա Բյու զան դի այի օգ
նու թյան հետ։

4)  Թե ո դո րոս Ռշ տու նին փոր ձում էր քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել 
Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան հետ։
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5)  Ռշ տու նին Հա յաս տա նի ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով 652 թ. մեծ 
ըն ծա նե րով ո ւղ ևոր վել է Ա սո րի քի (Սի րի ա) և Վե րին Մի ջա գետ քի այն ժա մա նակ
վա կա ռա վա րիչ Մո ւա վի այի մոտ։

6)  Հայոց իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու նին Հա յաս տա նի հետ մի ա ժա մա նակ իշ խա նու  թյուն 
է ստա ցել հար ևան Վիր քի ու Ա սո րի քի վրա՝ մինչև Ճո րա պա հա կի ամ րու թյուն ներ։

7) 655 թ. Կոս տան դին II –ը 50– հա զա րա նոց բա նա կով ներ խու ժել է Հա յաս տան։
8)  Հայ ժո ղո վուր դը դի մա կայեց խա լի ֆա յու թյա նը, ի սկ Հա յաս տա նի նկատ մամբ 

նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րած Սա սա նյան Պարս կաս տա նը մի քա նի 
տար վա ըն թաց քում լրիվ ջախ ջախ վեց ու կոր ծան վեց։

23.  Ո՞ր շար քի բո լոր գոր ծիչ ներն են 850–855 թթ. հա կաա րա բա կան հուժ կու 
ա պստամ բու թյան մաս նա կից ներ.

1)  Ե սայի Ա բու–Մու սե, Ա շոտ Ա րծ րու նի, Հով նան Խու թե ցի, Ար տա վազդ Մա մի կո ն
յան, Սմ բատ  Բագ րա տու նի, Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ

2)  Գուր գեն Ա րծ րու նի, Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ, Ար տա վազդ և Մու շեղ Մա
մի կո նյան ներ, Ե սայի Ա բու–Մու սե, Հով նան Խու թե ցի, Ա շոտ Ա րծ րու նի

3)  Հով նան Խու թե ցի, Ա շոտ Ա րծ րու նի, Գուր գեն Ա րծ րու նի, Բա գա րատ Բագ րա տու
նի, Ե սայի Ա բու–Մու սե, Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ

4)  Բա գա րատ Բագ րա տու նի, Շա պուհ և Սմ բատ Բագ րա տու նի ներ, Գագիկ Ա րծ րու
նի, Հով հան Խու թե ցի, Ա շոտ Ա րծ րու նի, Ե սայի Ա բու–Մու սե

24. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  704 թ. Հա յաս տա նում այ րու ձի ի հաշ վա ռում կա տա րե լու և ռո ճիկ վճա րե լու 

պատր վա կով Նա խիջ ևա նը բռ նա զավ թած ա րաբ կա ռա վա րի չը իր մոտ ե կած 
բազ մա թիվ հայ նա խա րար նե րի զի նա թա փում, թա լա նում ու փա կում է Ե րն ջակ 
բեր դում և Խրա մի ե կե ղե ցի նե րում ու ող ջա կի զում։

բ)  Ը ստ Հեր թի «աշ խար հագ րի»՝ ոչ մահ մե դա կան նե րից գանձ վող ծխա հար կը փո
խա րին վում է գլ խա հար կով։

գ)  Արաբական տիրապետության շրջանում հար կա տու դարձավ նաև հոգ ևո րա կա
նու թյու նը։

դ)  Հայ նա խա րար նե րի տի րույթ նե րի մի մա սը բռ նա զավ թում է ին ա րաբ նե րը՝ ստեղ
ծե լով ա մի րա յու թյուն ներ կոչ վող վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր ներ։ 

ե)  748 թ. հայե րը ա պս տամ բում են Մուշեղ և Հով հան Մա մի կո նյան եղ բայր նե րի 
գլխա վո րու թյամբ։

1) ա, գ  2) բ, դ   3) ա, ե   4) դ, ե

25.  Թվարկ ված նե րից ո ՞ր եր կուսն են ե ղել հայոց իշ խան Ա շոտ Մսա կե րի նս տա վայ
րե րը.

ա) Կա րին     դ) Բա գա րան 
բ) Դա րույնք    ե) Դվին
գ) Բագավան

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, ե   4) գ, ե
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26. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Յու սու ֆը թաքն վում է Ս. Փր կիչ ե կե ղե ցու գմ բե թում, բայց սա սուն ցի նե րը գտ նե լով 

ոճ րա գոր ծին, մա հա պատ ժի են են թար կում։
2)  Խա լի ֆը 852 թ. հայ ա պս տամբ նե րի դեմ ու ղար կեց իր նեն գու թյամբ ու դա ժա նու

թյամբ հայտ նի թուրք վարձ կան զո րա կան Բու ղային:
3)  Բու ղան կո տո րում է բնակ չու թյան մի մա սին, մյուս նե րին՝ գե րե վա րում, այդ թվում՝ 

Հով հան Խու թե ցուն և Բա գա րա տի որ դի նե րին։
4) Բու ղայի զոր քը աս պա տա կում է Բա ղե շը, Տայ քը, Զեյ թու նը և Վաս պու րա կա նը։

27. Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.
1)  Հայ իշ խան նե րը, հա մոզ վե լով, որ ե րկ րի փր կու թյու նը մի աս նու թյան մեջ է, հա մա

խմբ վե ցին Ա շոտ II–ի շուր ջը և մի ա ցան ե րկ րի ա զա տագր ման նվի րա կան գոր ծին:
2)  Հա յաս տա նը պա ռակ տե լու և ռազ մա կա նա պես թու լաց նե լու նպա տա կով խա լի ֆը 

Հա յաս տա նի նոր թա գա վոր ճա նա չեց Սմ բատ I–ի հո րեղ բո րոր դուն` հայոց սպա
րա պետ Ա շո տին:

3)  Հա մոզ վե լով, որ զեն քի ու ժով դժ վար է Հա յաս տա նի դեմ պայ քա րում հա ջո ղու թյան 
հաս նել՝ Սա ջյան ա մի րա նե րը փո խե ցին ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը և որ դեգ րե
ցին հայ իշ խան նե րի միջև ե րկ պա ռա կու թյուն ներ սեր մա նե լու քա ղա քա կա նու թյուն:

4)  Գա գիկ Ա րծ րու նու խնդ րան քով Սմ բատ I–ը վե րա նայեց իր վճի ռը և Նախ ճա վան 
քա ղա քը վե րա դարձ րեց նրան, ին չի հետ ևան քով սր վե ցին ար քայի և Սյու նյաց իշ
խան նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը:

5)  Հայոց ե կե ղե ցին, ո րը լի ա կա տար ա ջակ ցու թյուն էր ցու ցա բե րում Բագ րա տու նի
նե րին, մե ծա պես շա հագրգռ ված էր և կողմ նա կից Հա յաս տա նի պե տա կան ան
կա խու թյու նը վե րա կանգ նե լուն:

28. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Հայոց իշխանաց իշխան Ա շոտ Բագ րա տու նուն հանձն վեց ե րկ րի հար կա հա նու

թյու նը, ի սկ հար կե րը կր ճատ վե ցին մոտ հինգ ան գամ։
2)  Ա շոտ Բագ րա տու նին վե րա կազ մեց բա նա կը, զին վոր նե րի թի վը հա սավ 40 հա զա րի:
3)  Հայ նա խա րար նե րի միջև ե րկ պա ռա կու թյուն նե րը վե րաց նե լու և իր ազ դե ցու թյու

նը նրանց վրա ամ րապն դե լու նպա տա կով Ա շոտ Բագ րա տու նին խնա մի ա կան 
կա պեր հաս տա տեց Վաս պու րա կա նի և Սյու նի քի գա հե րեց իշ խան նե րի հետ։

4)  Շի րա կա վա նում 864 թ. հրա վիր ված ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը մեր ժեց հայ կա կան 
ե կե ղե ցու՝ բյու զան դա կա նի հետ դա վա նա կան մի ա վոր ման ա ռա ջար կը։

5)  Հայոց ե կե ղե ցին մե ծա պես շա հագրգռ ված էր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա
կանգն ման հար ցով և լի ա կա տար ա ջակ ցու թյուն էր ցույց տա լիս Բագ րա տու նի նե րին:

29. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  Ա շոտ Եր կա թը իր եղ բայր Ա բա սի հետ հան կար ծա կի և սրըն թաց հար ձա կում նե րով 

լուրջ հար ված ներ հասց րին թշ նա մու ու ժե րին և քայլ առ քայլ ա զա տագ րեցին եր կի րը։
բ)  Ա շոտ II–ը հար ձակ վեց նաև Խլաթի ա մի րա յու թյան վրա, ջախ ջա խեց Յու սու ֆի 

կա յա զո րը։
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գ)  Սյու նյաց իշ խան նե րը, գոր ծակ ցե լով Ա շոտ Եր կա թի հետ, մի ա ցան ե րկ րի ա զա
տագր ման նվի րա կան գոր ծին։

դ)  Ա շոտ II–ը նա վակ նե րում տե ղա վո րեց իր 70 ռազ միկ նե րին և մի մա ռախ լա պատ 
օր, դեռևս ափ չհա սած, հան կար ծա կի սկ սեց նե տա հա րել ա րաբ նե րին։ 

ե)  Ա շոտ II–ը 923 թ. մեկ նեց Կոս տանդ նու պո լիս, որ տեղ հա կաա րա բա կան դա շինք 
կն քեց։

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, ե   4) ա, դ

30. Ընտրել այն ի րա դար ձու թյու ննե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 921 թվա կա նին.
ա. Ա շոտ II–ի ճա կա տա մարտը Սևա նա կղ զում
բ. Գևորգ իշ խա նի մար տը Գառ նի ում
գ. Ա շոտ II–ին Հա յաս տա նի շահն շահ ճա նա չե լը
դ.  Ա շոտ II–ի կողմից հա կաա րա բա կան դա շին քի կնքումը Բյուզանդիայի մայրա

քաղաքում 
ե. Գա գիկ Ա րծ րու նուն հայոց թա գա վոր ճա նա չե լը

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

31. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
ա.  Գա գիկ I–ը վե րաց րեց Վայոց ձո րի Պռո շյան նե րի իշ խա նու թյու նը և նրա տա

րած քը նվի րեց Պահ լա վու նի նե րին, ո րոնք այն տեղ ի րա կա նաց րին լայ նա ծա վալ 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ:

բ.  Դա վիթ Ան հո ղի նը Գա գիկ I–ից պար տու թյուն կրեց և փա խավ ե րկ րից` զրկ վե լով 
իր տի րույթ նե րից, սա կայն հե տա գա յում զղ ջաց և նե րում խնդ րեց ու մի այն դրա
նից հե տո հետ ստա ցավ իր տի րույթ նե րը:

գ.  Ա շոտ III թա գա վորը  հա տուկ հո գա տա րու թյուն էր ցու ցա բե րում ան դա մա լույծ նե
րի, աղ քատ նե րի, հի վանդ նե րի ու կույ րե րի նկատ մամբ, նրանց հա մար բա ցում էր 
հի վան դա նոց ներ և այլ բա րե գոր ծա կան հաս տա տու թյուն ներ:

դ.  Ա շոտ II–ի մահ վա նից հե տո գահ բարձ րա ցավ նրա ա վագ որ դին` Կար սի կա ռա
վա րիչ և հայոց սպա րա պետ Ա բա սը: 

ե.  Հա յաս տա նի տար բեր մա սե րում ա ռա ջա ցած մանր թա գա վո րու թյուն նե րը են
թարկ վում է ին « Շահն շահ հայոց» տիտ ղո սը կրող Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին ու 
չէ ին կա րող գա հա կա լել ա ռանց շահն շա հի հա վա նու թյան և ի րա վա սու չէ ին ի նք
նու րույն հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լու հար ևան պե տու թյուն նե րի հետ:

1) բ, դ  2) ա, ե    3) ա, դ   4) բ, գ

32. Տրված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Գա գիկ I–ի օ րոք մե ծա ցավ, ամ րապնդ վեց և հզոր ո ւժ դար ձավ հայ կա կան բա նա

կը, ո րի վրա հեն վե լով՝ Գա գիկն ը նդ լայ նեց իր պե տու թյան սահ ման նե րը:
2)  Գա գիկ I–ը Տայ քի կյու րա պա ղա տու թյան և վրաց թա գա վո րու թյան հետ շա րու նա

կում էր վա րել խա ղաղ, բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ։
3)  998 թ. Օ շա կա նի Ցլու գլուխ լե ռան մոտ հայ–վ րա ցա կան ու ժե րը պար տու թյան 

մատ նե ցին Ա տր պա տա կա նի ա մի րա Մամ լա նին։
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4)  Գա գիկ I–ը կրում էր « Շահն շահ հայոց» տիտ ղո սը։
5)  Ծումբ գյու ղի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում աչ քի ըն կավ հայ կա կան 

զոր քե րի հրա մա նա տար Վահ րամ Պահ լա վու նին։
6)  Գա գիկ I–ի կի նը՝ Կատ րա մի դե թա գու հին, 1001 թ. ա վար տեց Ա նի ի Ս. Խաչ ե կե

ղե ցու շի նա րա րու թյու նը։

33. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  Բագ րա տու նի նե րը նպա տա կա հար մար գտան Կամ սա րա կան նե րից ի րենց ան

ցած Շի րա կի նշա նա վոր Ա նի ամ րո ցը դարձ նել մայ րա քա ղաք։
բ)  Ա շոտ III–ը և նրա հա ջորդ նե րը մի ջոց ներ չէ ին խնա յում նոր մայ րա քա ղա քը բա

րե կար գե լու, շքեղ պա լատ նե րով, ե կե ղե ցի նե րով, բնա կե լի և այլ շի նու թյուն նե րով 
կա ռու ցա պա տե լու հա մար։

գ)  Ա նին մայ րա քա ղաք դարձ նե լու տո նա կա տա րու թյու նը մի աց վեց Ա շոտ III–ի թա
գադ րու թյան հան դի սու թյան հետ:

դ)  Մես րոպ Ար տա զե ցի կա թո ղի կո սը բո լո րի ներ կա յու թյամբ մեծ շու քով օ ծեց Ա շոտ III 
թա գա վո րին և նրան հռ չա կեց շահն շահ՝ ար քայից ար քա։ 

ե)  Ա շոտ III –ի թա գադ րու թյան հան դի սու թյուն նե րին Ա նի է ին հրա վիր վել «ա մե նայն 
իշ խանքն տանն Հայոց», զոր քը, Աղ վան քի թա գա վո րը՝ իր շքախմ բով, բարձ րաս
տի ճան հոգ ևո րա կան ներ և այլ նշա նա վոր դեմ քեր։

զ)  Ա շոտ III–ի թա գա վո րու թյու նը օ րի նա կան ճա նաչ վեց Բյու զան դա կան կայս րու
թյան, օ սե րի թա գա վոր Չար մա ղա նի, հար ևան Վիր քի ու Աղ վան քի թա գա վո րու
թյուն նե րի կող մից։ 

1) ա, ե  2) բ, զ   3) դ, զ   4) գ, դ

34.  Ս տորև բերված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի վե րել քի շր ջա նում ա վա տա տի րու թյու նը վաղ միջ

նա դա րյան փու լից թևա կո խեց զար գա ցած ա վա տա տի րու թյան դա րաշր ջան:
2)  Բագ րա տու նի նե րը Մա մի կո նյան նե րից ի րենց ան ցած Շի րա կի Ա նի ամ րո ցը 

դարձրին ե րկ րի մայ րա քա ղաք:
3) Սմ բա տա շեն պա րիսպ նե րը կա ռուց վել են 977–989 թթ.: 
4)  Գա գիկ I–ի օ րոք հայ կա կան տա րածք նե րի մեծ մա սը մի ա վոր վել էր կենտ րո նա

կան թա գա վո րու թյան գե րիշ խա նու թյան ներ քո:

35. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
ա.  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան մեջ ար քա յա կան կալ վածք նե րը տնօ րի նող նե

րը են թարկ վում է ին իշ խա նաց իշ խա նին:
բ.  Բագ րա տու նյաց ար քու նի քում իշ խա նաց իշ խա նը թա գա վո րին հաշ վե տու էր են

թա կա իշ խան նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար, և նրան է ին են թարկ վում ե րկ րի մեծ 
ու փոքր պաշ տո նյա նե րը:

գ.  Բագ րա տու նյաց պե տու թյան մեջ իշ խա նաց իշ խանն էր տնօ րի նում պե տա կան 
գան ձա րա նը և բա նա կը, և այդ պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր ար քաեղ բո րը 
կամ գա հա ժա ռան գին:
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դ.  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան մեջ իշ խա նաց իշ խա նին է ին են թարկ վում են
թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի զոր քե րի հրա մա նա տար նե րը: 

ե.  Բագ րա տու նյաց պե տու թյան մեջ իշ խա նաց իշ խանն էր տնօ րի նում պե տա կան 
գան ձա րա նը, և այդ պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր ար քաեղ բո րը կամ գա հա
ժա ռան գին:

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

36. Ընտ րել սխալ պն դումը.
1)  Դվի նի միջ նա բեր դը կա ռուց ված էր Ա խու րյան գե տի ա փին` մի ժայ ռաբլ րի վրա, 

և շր ջա պատ ված էր պա րիսպ նե րով, ի սկ դրա շուր ջը տա րած ված էր ըն դար ձակ 
քա ղա քը, ո րը նույն պես պարս պա պատ էր:

2)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում հայոց թա գա վոր նե րը կա թո ղի կո սի ը նտ րու թյան 
ժա մա նակ վճ ռա կան դիրքորոշումը վե րա պա հել է ին ի րենց:

3)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րը պե տու թյու նը կա ռա վա րում է ին բարձ րաս տի ճան 
հա տուկ պաշ տո նյա նե րի կամ գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով, և այդ պաշ տոն նե
րում նշա նակ վում է ին ար քա յա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ ներ կամ ար քային հա
վա տա րիմ խո շոր ա վա տա տե րեր:

4)  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:

37. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1) Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում պե տու թյան գլուխ կանգ նած էր թա գա վո րը։
2)  Ե րկ րի ներ քին և ար տա քին բո լոր հիմ նա կան հար ցե րը վճ ռում էր իշ խա նաց իշ խա նը։
3)  Բագ րա տու նյաց թա գա վորն ի նք նա կալ մի ա պետ էր և ան ձամբ էր լու ծում պե տու

թյան գոր ծե րը։
4)  Թա գա վո րը կա րող էր խորհր դակ ցել սպա րա պե տի, կա թո ղի կո սի, իշ խա նաց իշ

խա նի կամ այլ մե ծա մեծ պաշ տո նյա նե րի հետ։
5)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի գա հը ժա ռան գում էր ա վագ որ դին, հա ճախ նաև 

եղ բայ րը։
6) Բագ րա տու նյաց բա նա կը կազմ ված էր ար քու նա կան և սակ րա վոր նե րի գն դե րից:
7)  Բագ րա տու նյաց մշ տա կան բա նա կը պա տե րազ մի ժա մա նակ հա մալր վում էր, և 

թվա կազ մը հաս նում էր 60 հա զա րի։
8)  Փոքր գոր ծե րի դա տա վա րու թյու նը կա տար վում էր ե կե ղե ցա կան ժո ղով նե րի մշա

կած կա նոն նե րով ու սո վո րու թային ի րա վունք նե րով։

38. XII դա րում Սյու նի քի թա գա վո րու թյունն ու ներ՝
1) 43 ամ րոց ու բերդ, 40 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
2) 40 ամ րոց ու բերդ, 43 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
3) 40 ամ րոց ու բերդ, 72 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
4) 72 ամ րոց ու բերդ, 43 վանք և 1200–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
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39.  Ո՞ր քա ղաք ներն է ին գտն վում Վաս պու րա կա նով ան ցնող մի ջազ գային ա ռևտ րի 
հա րա վային ու ղու վրա.

1) Վա նը, Բերկ րին, Ար ճե շը, Մա նազ կեր տը
2) Բերկ րին, Ար ճե շը, Մա նազ կեր տը, Կա րի նը
3) Վա նը, Ար ճե շը, Մա մես տի ան, Խլա թը
4) Ա րծ նը, Բերկ րին, Ար ճե շը, Ա նին

40. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  896 թ. ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով Դվի նում շատ շեն քեր ա վեր վել է ին, և ե րկ րի 

մայ րա քա ղա քի դե րը Դվի նը զի ջեց Վա նին։
2) Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի ա մե նան շա նա վոր քա ղաքն Ա նին է ր։
3)  Ա նի քա ղա քի բնակ չու թյու նը կա վե խո ղո վակ նե րով 12 կմ հե ռա վո րու թյու նից խմե

լու ջուր էր ստա նում։
4)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում պե տու թյան գլուխ կանգ նած էր թա գա վո րը։
5)  Ա նին ու ներ քա ղա քային ի նք նա վա րու թյուն, ո րի գլուխ կանգ նած էր իշ խա նաց 

իշ խա նը։
6)  Թա գա վո րը պե տու թյու նը կա ռա վա րում էր բարձ րաս տի ճան հա տուկ պաշ տո նյա

նե րի կամ գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով։
7)  Բագ րա տու նյաց են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի մեջ Սյու նի քի թա գա վո րու թյունն 

ա մե նաըն դար ձակն էր, սա կայն գո յատ ևեց ա մե նա կար ճը։
8)  Ա րծ րու նի ներն ըն դու նում է ին Բագ րա տու նի նե րի գե րիշ խա նու թյու նը, ո րը հա ճախ 

ձևա կան բնույթ էր կրում։

41. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Հա յաս տա նում կենտ րո նաց ված պե տու թյան ստեղծ ման գլ խա վոր խո չըն դոտ 

հան դի սա ցավ Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը, ո րը, տի րե լով ե րկ րի մեծ մա սին, 
վերջ տվեց նաև Ա նի ի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյա նը:

2)  Պատ մա կան աղ բյուր նե րի հա մա ձայն` XI դ. սկզ բին Սյու նիքն ու ներ 8 քա ղաք, 72 
ամ րոց ու բերդ, 40 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան, ի սկ բնակ չու թյան թի վը 
հաս նում էր մոտ 1 մի լի ո նի:

3)  Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյունն իր հզո րու թյան գա գաթ նա կե տին հա սավ 
Կյու րի կե I–ի` մոտ 60 տա րի տևած կա ռա վար ման շր ջա նում:

4)  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մը ծանր հետ ևանք ներ ու նե ցավ Հա
յաս տա նի հա մար, և հայ ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ բուն ե րկ րում կորց րեց իր 
մի աս նա կան ան կախ պե տա կա նու թյու նը:

5)  Վրաց թա գա վո րի և Վահ րամ Պահ լա վու նու միջ նոր դու թյամբ կա յա ցած հաշ տու
թյան հա մա ձայն` Ա շոտ IV–ը ստա ցավ Ա նի քա ղա քը և Շի րա կը, ի սկ Հով հան
նես–Սմ բա տը ժա ռան գեց հոր գա հը և ստա ցավ Սևա նի ա վա զա նը, Գու գար քը և 
մի շարք այլ գա վառ ներ:

6)  Բյու զան դա կան Կոս տան դին Մո նո մախ կայս րը Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն հար
կադրեց կայս րու թյա նը հանձ նել Վաս պու րա կա նը, ո րի փո խա րեն ստա ցավ Փոքր 
Հայ քի Սե բաս տի ա քա ղաքն իր շր ջա կայ քով:
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7)  Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին են թա կա Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը հա մե մա տա բար 
եր կար կյանք ու նե ցավ և մեծ վե րելք ապ րեց Վա սակ թա գա վո րի օ րոք ու իր գո
յու թյու նը պահ պա նեց մոտ եր կու հա րյուր տա րի:

42. Ս տորև բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Կոտ մա նի ճա կա տա մար տում հայ–վրացական միացյալ զորքերը պարտություն 

կրեցին մոնղոլներից։
2)  1231 թ. մոն ղոլ նե րը պարտության մատնեցին Ջալալեդդինին։
3)  Ծա նոթ լի նե լով Այսր կով կա սի ի րա վի ճա կին՝ մոն ղոլ նե րը զոր քը բա ժա նե ցին ջո

կատ նե րի, ո րոնք ի րենց հրա մա նա տար նե րի՝ նոյոն նե րի գլ խա վո րու թյամբ սկ սե
ցին հպա տա կեց նել ե րկ րա մա սը։

4)  Պա շար ված ա նե ցի ներն ան ձնա տուր չե ղան մոն ղոլ նե րին, հար ձակ վե ցին մոն ղոլ 
պատ վի րակ նե րի վրա և սպա նե ցին նրանց։

5) Ա նի ի բախ տին ար ժա նա ցան նաև Դվին, Կա րին, Բա յա զետ քա ղաք նե րը։
6)  1242–1243 թթ. մոն ղո լա կան զոր քե րը շարժ վե ցին դե պի ե րկ րի ար ևե լյան շր ջան

նե րը, ո րոնք այդ ժա մա նակ Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան հս կո ղու թյան տակ է ին։

43. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Զա քա րյան նե րի իշ խա նա պե տու թյունն իր մեջ ը նդ գր կում էր Շի րա կը՝ Ա նի մայ րա

քա ղա քով, Ա րա րա տյան դաշ տը, Ա րաքս գե տի մի ջին հո սան քը, Սևա նի շր ջա կայ քը։
2)  Հա յաս տա նի հյու սիս–ար ևել քում՝ Լո ռի–Փամ բա կում, Գարդ մա նում և Փա ռի սո

սում, Զա քա րյան նե րից կա խյալ ստեղծ վել էր Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյու նը։
3)  Զա քա րյան նե րի մի ճյուղ էլ նս տում էր Լո ռու իշ խա նու թյան կենտ րոն Թմուկ 

(Թմկա) բեր դում։
4)  1126 թ., ե րբ քա ղա քում սով սկս վեց, ա նե ցի նե րը քա ղա քը հանձ նե ցին Շադ

դադյան նե րին։
5)  Զա քա րե ի կրտ սեր եղ բայր Ի վա նեն (Հով հան նե, Հով հան նես) դար ձավ ա թա բեկ։

44. Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.
1)  Փի լար տոս Վա րաժ նու նին, հեն վե լով հիմ նա կա նում հայե րից կազմ ված զի նու ժի 

վրա, կա րո ղա ցավ ո րոշ ժա մա նակ դի մագ րա վել սել ջուկ նե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը 
դե պի հայ կա կան իշ խա նու թյան սահ ման նե րը:

2)  1189 թ. խա չա կիր նե րի եր կու բա նակ ներ է ին մտել Կի լի կի ա և ձեռ նա մուխ ե ղել 
Դաշ տային Կի լի կի այի քա ղաք նե րի նվաճ մա նը, սա կայն քա նի որ Կոս տան դին 
I–ը վե րահս կում էր Տավ րո սի լեռ նանցք նե րը, ո ւս տի խա չա կիր նե րը հար կադր ված 
է ին հա մա գոր ծակ ցե լու նրա հետ:

3)  Կի լի կի այի հայ կա կան իշ խա նու թյու նը հիմ նադր ման սկզբ նա կան շր ջա նում ը նդ
գր կում էր Կի լի կի այի մի այն մի մա սը, ի սկ հե տա գա յում զո րե ղա նա լով` իր մեջ 
նե րա ռեց նաև Կի լի կի այից դուրս գտն վող մի շարք շր ջան ներ:

4)  1042 թ. Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ նշա նակ ված Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն է ին հանձ
ն վել Մսիս, Ա դա նա, Տար սոն քա ղաք նե րը և Լամբ րոն ու Պա պե ռոն ամ րոց նե րը:
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5)  Փոքր Ա սի ա յում ստեղծ ված Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան և Կի լի կյան Հա յաս տա նի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին բնո րոշ է ին թշ նա ման քը և մշ տա կան ռազ մա կան առ
ճա կա տում նե րը:

45. Ո՞ր քա ղաք ներն ու բեր դերն էր ստացել Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին.
1) Ա դա նա, Սիս, Մա մես տի ա քա ղաք նե րը, Լամբ րոն ու Պա պե ռոն բեր դե րը
2) Ա դա նա, Սիս, Տար սոն քա ղաք նե րը, Ծամն դավ ու Կո ռո մո զոլ բեր դե րը
3) Ա դա նա, Մսիս, Տար սոն քա ղաք նե րը, Լամբ րոն ու Պա պե ռոն բեր դե րը
4) Ա դա նա, Մսիս, Տար սոն քա ղաք նե րը, Կո ռո մո զոլ ու Կո ռի կոս բեր դե րը

46. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին Կա պա դով կի այից Սե բաս տի ա էր տե ղա փոխ վել Սե նե քե

րիմ Ա րծ րու նու հետ։
2)  1044 թ. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին նշա նակ վեց Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ (ստ րա տե գոս)։
3)  Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նուն է ին հանձն վել Ա դա նա, Տար սոն, Սիս քա ղաք նե րը և 

Կոռի կոս ու Պա պե ռոն բեր դե րը։
4)  Ա նի ի Բագ րա տու նյաց վեր ջին թա գա վոր Գա գիկ II–ը հաս տատ վել էր Կի լի կի այի 

սահ մա նագլ խին գտն վող Պի զու քա ղա քում։
5)  1067 թ. Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Կար սե ցին իր թա գա վո րու թյան դի մաց կայս

րից ստա ցավ Կի լի կյան Տավ րո սում գտն վող Պի զու քա ղա քը։
6)  Կի լի կի ա յում և սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում հաս տատ ված հայ իշ խան նե րը փոր

ձե ցին օ գտ վել Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տից հե տո Բյու զան դի այի թու լա ցու
մից և վե րա կանգ նել հայոց պե տու թյու նը։

7)  Փի լար տոս Վա րաժ նու նին Հյու սի սային Ա սո րի քում և Կի լի կի այի ար ևե լյան շրջան
նե րում հիմ նադ րեց ու ժեղ և ըն դար ձակ հայ կա կան իշ խա նու թյուն։

47.  Տրված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնց շուրջ հա մա ձայ նու թյուն 
ձեռք չի բեր վել Լևոն II–ի և Ան տի ո քի դուքս Բո հե մունդ III –ի միջև.

ա. Լևոնը հա մա ձայ նեց ա ռանց փր կագ նի ա զատ ար ձա կելու Բո հե մուն դին:
բ.  Լևոնը հա մա ձայ նեց Բո հե մուն դին վե րա դարձ նելու Ան տի ո քից խլ ված տա րածք նե րը:
գ.  Բո հե մուն դի ա վագ որ դի և ժա ռան գորդ Ռայ մոնդն ա մուս նա նա լու էր Լևո նի եղ

բոր ա վագ դուստր Ա լի սի հետ, ի սկ նրան ցից ծն ված ա րու զա վա կը ժա ռան գե լու 
էր Կի լի կի ան և Ան տի ո քը:

դ.  Բո հե մուն դը պար տա վոր վեց խո շոր փր կա գին վճա րել Ան տի ոք վե րա դառ նա լու 
դի մաց: 

ե.  Բո հե մուն դը պար տա վոր վում էր Լևոն II–ին վե րա դարձ նել Կի լի կի այից խլ ված 
տա րածք նե րը:

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

48. Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.
1)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի գա հա կալ Լևոն I իշ խա նը, հույն Ման դա լե ի ե րեք որ դի նե

րին ձեր բա կա լե լով և մա հա պատ ժի են թար կե լով, լու ծեց հայոց թա գա վոր Գա գիկ II 
Բագ րա տու նու սպա նու թյան վրե ժը:
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2)  Թեև Լևոն Մե ծա գոր ծը Ռայ մոնդ–Ռու բե նին էր հանձ նել Ան տի ո քի իշ խա նու թյու նը 
և նրան հռ չա կել Կի լի կի այի թա գա ժա ռանգ, սա կայն հե տա գա յում նրա գոր ծու նե
ու թյու նից հի աս թափ վեց և, փո խե լով իր ո րո շու մը, թա գա ժա ռանգ նշա նա կեց իր 
դուստր Զա բե լին:

3)  Ստե փա նե ի որ դի Ռու բեն իշ խանն օ գտ վեց Բյու զան դի այի և Ի կո նի այի սուլ թա նու
թյան միջև ե ղած առ ճա կա տու մից և գրա վեց Կի լի կի այի ա րևմ տյան շր ջան նե րը, ո րով 
վե րաց վե ցին բյու զան դա կան տի րա պե տու թյան վեր ջին հե նա կե տե րը Կի լի կի ա յում:

4)  1216 թ. Լևոն Մե ծա գոր ծը Լամբ րո նի տեր Օ շին Հե թու մյան իշ խա նին հրա վի րեց 
Տար սոն և բան տար կեց, ո րից հե տո ա ռանց կռ վի գրա վեց և ար քու նի քին մի աց
րեց այդ բեր դը:

5)  Լևոն II իշ խա նը կա պեր հաս տա տեց խա չա կիր նե րի ա ռաջ նորդ նե րից Ֆրիդ րիխ 
Շի կա մո րուս կայ սեր հետ, խոս տա ցավ օգ նել խա չա կիր նե րին, ի սկ դրա դի մաց 
կայս րը հա մա ձայ նեց Լևո նին ճա նա չե լու Կի լի կի այի թա գա վոր:

6)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր տի րա կալ Մլե հը դաշ նակ ցեց Հա լե պի ա մի րա
յու թյան հետ և խա չա կիր նե րից հետ գրա վեց Դաշ տային Կի լի կի այի ար ևե լյան 
շր ջան նե րում գտն վող բեր դե րը:

7)  1197 թ. Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան կայսր Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րու սը 
պատ վի րա կու թյան մի ջո ցով թագ ու ղար կեց Լևոն Մե ծա գոր ծին, այ նու հետև Լևո
նին թագ ու ղար կեց նաև Բյու զան դի այի կայսր Հով հան նես III Կոմ նե նո սը:

49. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա)  XII դա րի վեր ջին Կի լի կյան Հա յաս տա նը Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե նաու ժեղ քրիս

տո նյա պե տու թյունն է ր։
բ)  Ե գիպ տո սի հզո րա ցու մից ու Տրի պո լի ի կոմ սու թյան ան կու մից հե տո պարսիկների 

վի ճա կը խիստ ծան րա ցել է ր։
գ)  Խա չա կիր նե րին օգ նե լու գոր ծում Ա րևմ տյան Եվ րո պան հույ սեր էր կա պում նաև 

Կի լի կյան Հա յաս տա նի հետ։
դ)  Ար քա յա կան թագ ձեռք բե րե լու գոր ծում Լևո նը բա նակ ցու թյուն ներ սկ սեց Հռո մի 

պա պի և Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան կայսր Բո հե մունդ IV –ի հետ։ 
ե)  Լևո նի թա գադ րու թյան հար ցով շա հագրգռ ված էր նաև պա պա կա նու թյու նը, ո րը 

փոր ձում էր Հայոց ե կե ղե ցին են թար կել հռո մե ա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցուն։

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, ե   4) գ, ե

50.  Բեր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք վե րա բե րում են 1194 թ. 
Սիս քա ղա քում Լևոն II –ի և Բո հե մունդ III –ի միջև կնք ված հաշ տու թյան պայ մա
նագ րի պայ ման նե րին.

1)  Բո հե մուն դը Կի լի կի ային վե րա դարձ րեց նրա նից խլ ված տա րածք նե րը. սրա դի
մաց Լևոնն ա ռանց փր կագ նի ա զատ ար ձա կեց Ան տի ո քի իշ խա նին։

2)  Ան տի ո քի և Կի լի կի այի մի ա վոր մամբ Լևո նը փոր ձում էր ստեղ ծել հայ–խա չակ րաց 
մի ա ցյալ պե տու թյուն։

3)  Հեն րիխ VI–ը պետք է պատ վի րա կու թյան մի ջո ցով թագ ու ղար կեր Լևոն II–ի ն՝ 
փո խա դար ձը ստա նա լու պայ մա նով։
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4)  Լևո նի թա գադ րու մը ճա նա չում է ին Սրբազան հռո մե ա կան կայս րու թյու նը և պա
պա կա նու թյու նը՝ Հայոց ե կե ղե ցին հռո մե ա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցուն են թար կե լու 
պայ մա նով։

5)  Լևոն II–ը ար տո նու թյուն ներ պետք է շնոր հեր Ջե նո վայի, Վե նե տի կի ու մի շարք 
այլ քա ղաք նե րի վա ճա ռա կան նե րին։

6)  Եր կու ե րկր նե րի միջև բա րե կա մու թյուն հաս տա տե լու հա մար կող մե րը ո րո շե ցին 
Բո հե մուն դի ա վագ որ դի և ժա ռան գորդ Ռայ մոն դին ա մուս նաց նել Լևո նի եղ բայր 
Ռու բե նի ա վագ դուս տր Ա լի սի հետ։

7)  Ռայ մոն դի և Ա լի սի ա մուս նու թյու նից ծն ված ա րու ժա ռան գը պետք է ժա ռան գեր 
Ե րու սա ղե մը և Հա յաս տա նը։

51. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Մլե հի իշ խա նու թյան սկզբում Դաշ տային Կի լի կի ան կր կին Բյու զան դի այի տի րա

պե տու թյան տակ էր. մի այն նրա ար ևե լյան մի քա նի շր ջան ներ պատ կա նում է ին 
խա չա կիր նե րին։

2)  Մլե հը դաշ նակ ցեց Տրի պո լի ի ա մի րայի հետ։
3)  Մլե հը խա չա կիր նե րից հետ վերց րեց Դաշ տային Կի լի կի այի ար ևե լյան շր ջան նե

րում գտն վող բեր դե րը։
4)  Մլե հը խա չա կիր նե րից ա զա տագ րեց Ա դա նա, Մսիս և Ա նար զա բա քա ղաք նե րը։
5)  Մլե հը բա րե կար գեց Սիս քա ղա քը և դարձ րեց Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք։
6)  Մլե հի վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը և ի րա գոր ծած բա րե փո խում նե րը նպաս տե

ցին հայոց պե տու թյան ամ րապնդ մա նը և հզո րաց մա նը։
7)  Հար ևան Եգիպտոսի և Իրանի հետ գոր ծակ ցե լու քայ լե րից դժ գոհ բարձ րաս տի

ճան հոգ ևո րա կան նե րը և իշ խան նե րը դա վադ րու թյուն կազ մա կեր պե ցին և սպա
նե ցին Մլե հին։

52. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Լեռ նային Կի լի կի ա յում ձևա վոր ված Ռու բի նյան պե տու թյան հե տա գա գո յա տևման 

հա մար կար ևոր էր Դաշ տային Կի լի կի այի նվա ճու մը։
2)  Ա նհ րա ժեշտ էր նվա ճել Մի ջերկ րա կան ծո վի ա փե րի նա վա հան գիստ նե րը, հա

կա ռակ դեպ քում՝ լեռ նե րում ծվա րած հայ կա կան փոք րիկ պե տու թյու նը չէր կա րող 
եր կար գո յու թյուն ու նե նալ։

3)  Թո րոս I–ի օ րոք Կի լի կյան Հա յաս տա նի սահ ման ներն ըն դար ձակ վե ցին դե պի հյուսիս։
4)  1107 թ. Թո րոս I –ը գրա վեց Սիս և Ա նա վար զա (Ա նար զա բա, Ա նա բար զա) քա

ղաք նե րը։
5) L ևոն I –ի ժա մա նակ Ա նա վար զան դար ձավ մայ րա քա ղաք։
6)  Լևոն I–ի և Փի լար տո սի մի ա ցյալ զոր քե րը Բեր դու սի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա

տա մար տում ծանր պար տու թյան մատ նե ցին Ի կո նի այի սել ջու կյան զոր քե րին և 
դուրս քշե ցին ե րկ րից։

7)  Լևոն I իշ խա նը կնոջ և եր կու որ դի նե րի՝ Ռու բե նի և Թո րո սի հետ շղ թա յա կապ 
տար վեց Կոս տանդ նու պո լիս։

8)  Օ գտ վե լով իր կի սա զատ վի ճա կից՝ Լևոն II–ը փա խուս տի է դի մում, վե րա դառ
նում Կի լի կի ա և գլ խա վո րում հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը, նրան են 
միա նում իր եր կու եղ բայր նե րը՝ Մլեհն ու Ռու բե նը:
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53.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք տեղ չեն գտել Հե թում I–ի 
և Ման գու խա նի միջև կնք ված հայ–մոն ղո լա կան դա շին քում.

1)  Մոն ղո լա կան տե րու թյա նը հար կա տու լի նե լու պայ մա նով մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ
նե ցին պահ պա նե լու Կի լի կի այի ան կա խու թյու նը և տա րած քային ամ բող ջա կա նու
թյու նը:

2)  Մոն ղո լա կան տե րու թյու նը և Կի լի կի ան պար տա վոր վում է ին մի մյանց օգ նել պա
տե րազմ նե րի ժա մա նակ:

3)  Մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ նե ցին պահ պա նե լու Կի լի կի այի ան կա խու թյու նը և տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյու նը:

4)  Ի կո նի այի սել ջուկ նե րի հար ձա կում նե րից պաշտ պան վե լու նպա տա կով Կի լի
կիայի սահ մա նա մերձ բեր դե րում պետք է տե ղա կայ վե ին մոն ղո լա կան կա յա զո ր
ներ, ո րոնց ծախ սե րը հո գա լու է ին հայե րը:

5)  Մոն ղոլ նե րը խոս տա նում է ին վե րա դարձ նել այն տա րածք նե րը, ո րոնք մահ մե
դա կան նե րը խլել է ին Կի լի կի այից, ի սկ հայոց ե կե ղե ցի ներն ու վան քերն ա զա տել 
հար կե րից:

54. Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.
1)  Թեև Մես րոպ Ար տա զե ցի կա թո ղի կո սի հրա վի րած Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը վե

րա հաս տա տեց Սսի և Ա դա նայի նա խորդ ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը, սա կայն Եվ րո
պայի քրիս տո նե ա կան պե տու թյուն ներն այդ պես էլ օգ նա կան զոր քեր չու ղար կե
ցին մահ մե դա կան նե րի շր ջա փակ ման մեջ հայտն ված Կի լի կի ային:

2)  Կի լի կյան ա վա գա նու` Տար սոն քա ղա քում հրա վի րած ժո ղո վը ո րո շեց Զա բե լին 
ա մուս նաց նել Կոս տան դին Գունդս տաբ լի որ դի Հե թու մի հետ, ո րով էլ վեր ջա պես 
լու ծում ստա ցավ գա հա կա լու թյան խն դի րը:

3)  Հայ–մոն ղո լա կան դա շին քի ստո րագ րու մը նա խա պատ րաս տե լու նպա տա կով 
Հե թում I–ի հայր Կոս տան դին Գունդս տաբ լը մեկ նեց Կա րա կո րում և բա նակ ցու
թյուն ներ վա րեց Ման գու մեծ խա նի հետ:

4)  1259 թ. մոն ղոլ նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան Ա սո րի քի նվաճ մա նը, ո րին մաս նակ ցում 
է ին նաև հայ կա կան զոր քե րը, սա կայն 1260 թ. տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում 
հայ–մոն ղո լա կան զոր քե րը ծանր պար տու թյուն կրե ցին մամ լուք նե րից:

5)  Կիպ րո սի և քրիս տո նյա Ա րև մուտ քի ռազ մա քա ղա քա կան օ ժան դա կու թյունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քու նի խոր հուր դը 1342 թ. 
ո րո շեց կի լի կյան գա հը հանձ նել Գվի դոն Լու սի նյա նին:

55.  Գտ նել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Լևոն VI–ը Գվի դոն Լու սի նյա նի եղ բո րոր դին էր, ո րը մեծ դժ վա րու թյամբ Կիպ րո

սից հասավ Սիս և օծ վեց հայոց թա գա վոր։
2)  Լևոն VI–ի ժա մա նակ Կի լի կյան հայ կա կան թա գա վո րու թյու նը, բա ցի մայ րա քա ղա

քից, ը նդ գր կում էր Ա նա վար զա քա ղա քը և մի քա նի բեր դեր Լեռ նային Կի լի կի ա յում։
3)  Ասորիները և կա րա ման նե րը (մոն ղո լա կան ցեղ) 1375 թ. կր կին պա շա րեցին մայ

րա քա ղաք Սի սը։
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4)  Ռազ մամ թեր քի և սնն դամ թեր քի պա կա սը ստի պեց հայերին 1372 թ. ապ րի լի 6–ին 
հանձ նել Սսի միջ նա բեր դը։

5)  Սսի գե րյալ նե րի թվում է ին Լևոն VI Լու սի նյա նը և իր ըն տա նի քը, Մես րոպ Ար տա
զե ցի կա թո ղի կո սը, ո րոնց հա տուկ հս կո ղու թյամբ տա րան Կա հի րե։

6)  Եգիպտոսի սուլ թա նը Պո ղոս Սսե ցի կա թո ղի կո սին թույ լատ րեց վե րա դառ նալ Կի
լի կի ա։

7)  Լևոն VI թա գա վո րը մնաց Կա հի րե ում, ի սկ հե տա գա յում գե րու թյու նից ա զատ վեց 
և տե ղա փոխ վեց Ան տի ոք։

56.  Կիլիկյան Հայաստանին վերաբերող ս տորև տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Պա տե րազ մի ժա մա նակ գյու ղա ցի նե րից և քա ղա քա ցի նե րից հա վա քագր վում էր 

աշ խար հա զոր։
2) Սահ ման վել էր աս պե տի աս տի ճան։
3) Մշ տա կան բա նակ պա հե լու հա մար մտց վեց ռազ մա կան հարկ։
4) Մեծ տեղ ու նե ին ռազ մաօ դային ու ժե րը։
5)  Ռազ մա կան նա վա տոր մի հա մար հատ կա պես կար ևոր վում էր Վահ կա և Կո ռի

կոս ծո վային բեր դե րի նշա նա կու թյու նը։
6) Ռազ մա կան նա վա տորմն ան հրա ժեշտ էր նաև ծո վային ա ռևտ րի ան վտան գու
թյունն ա պա հո վե լու հա մար։

57. Գտ նել սխալ պն դում նե րը.
1)  Կի լի կյան Հա յաս տա նում կանց լե րի պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր Սսի ար քե

պիս կո պո սին կամ կրթ ված և լե զու ներ ի մա ցող այլ հոգ ևո րա կա նի։
2)  Սպա րա պե տու թյու նը Կի լի կյան Հա յաս տա նում Հե թու մյան նե րի ժա ռան գա կան 

պաշ տոնն է ր։
3)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում մեծ էր ար քու նա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա

տա րի՝ սպա սա լա րի դե րը։
4)  Սպա րա պե տի ան մի ջա կան տե ղա կա լը ա միրս պա սա լարն է ր։
5)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի մշ տա կան բա նա կի կազ մա կեր պու մը սկս վեց Հե թու մյան

նե րի օ րոք։
6)  Հայոց թա գա վոր նե րի և իշ խան նե րի հետ Հայաստանից Կա պա դով կի ա, Կի լի կի ա և 

Հյու սի սային Մի ջա գետք էր տե ղա փոխ վել նաև նրանց ռազ մա կան ու ժե րի մի մա սը։
7)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում հա տուկ տեղ է ին զբա ղեց նում հոգ ևո րաս պե

տա կան մի ա բա նու թյուն նե րի զոր քե րը։

58. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Սսի ան կու մից հե տո Կի լի կի ա յում իր գո յու թյու նը շա րու նա կում էր հայոց կա թո ղի

կո սու թյու նը։
2)  Հայոց պե տա կա նու թյան ան կու մից հե տո Կի լի կի ա յում դեռ եր կար ժա մա նակ 

ի րենց գո յու թյու նը պահ պա նում է ին մեծ թվով հայ իշ խա նա կան տներ։
3)  Նեղ վե լով կա րա ման նե րի ու մոն ղոլ նե րի հար ձա կում նե րից, նաև ծանր հար կե

րից՝ Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան և իշ խան նե րի մի մա սը թա գա վո րու թյան ան
կու մից հե տո ստիպ ված հե ռա ցավ հայ րե նի քից։
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4)  Կի լի կյան Հա յաս տա նում պե տու թյան կա ռա վար ման գլ խա վոր մար մինն ար քու նիքն է ր։
5)  Կիլիկյան Հայաստանում ար քու նի քի գլուխ սկզ բում կանգ նած էր իշխանաց իշ

խա նը, ի սկ այ նու հետև՝ թա գա վո րը։
6)  Կիլիկյան Հայաստանի կենտ րո նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում մեծ էր ար

քու նի պա լա տի կա ռա վար չի՝ սպա սա լա րի դե րը։
7)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում հա տուկ տեղ է ին զբա ղեց նում ա րաբ վարձ

կան նե րից կազմ ված զոր քե րը։
8)  Պա տե րազ մի ժա մա նակ Կի լի կյան Հա յաս տա նը կա րող էր ռազ մա դաշտ դուրս 

բե րել մինչև 80–100–հա զա րա նոց բա նակ:

59. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Շահ Ա բասն ա ռևտ րա կան ու դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա

տեց Ռու սաս տա նի և ա րևմ տաեվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ, ֆրան սի ա կան սպա
նե րի ու վար պետ նե րի օգ նու թյամբ վե րա կազ մեց ու վե րա զի նեց պարս կա կան բա
նա կը, ձուլ վե ցին թն դա նոթ ներ։

2)  XVII դա րի սկզ բին օս մա նյան ար քու նի քում սկս վել է ին ե րկ պա ռա կու թյուն ներ, 
գա հա կա լա կան պայ քար, ե րկ րում ծա վալ վում է ին գյու ղա ցի ա կան ու զին վո րա
կան ա պս տամ բու թյուն ներ։

3)  Շահ Ա բա սը 1603 թ. սկ սեց կորց րած տա րածք նե րի վե րագ րա վու մը:
4)  Շահ Ա բա սը մեծ բա նա կով հար ձակ վեց ու գրա վեց Թեհ րա նը, ան ցնելով Ա խուրյա

նը՝ գրա վեց Ջու ղան ու Նա խիջ ևա նը և պա շա րեց Եր ևա նի բեր դը:
5) 1604 թ. թուր քա կան սուլ թա նը շահ Ա բա սի դեմ նոր բա նակ ու ղար կեց։

60. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա) Աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյու նը ան վան վում է նաև Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սու թյուն։
բ)  XV դա րից սկ սած՝ Աղ վա նից ե կե ղե ցու կա թո ղի կո սա նիստ կենտ րոն դար ձավ 

Ա մա րա սի վան քը։
գ)  XVI դա րի սկզ բին թուրք մե նա կան ցե ղախմ բե րի տի րա պե տու թյա նը Հա յաս տա

նում փո խա րի նե լու ե կան օս մա նյան և սե ֆյան հա կա մար տող պե տու թյուն նե րի 
ծանր ու ա վե րիչ նոր ժա մա նակ նե րը։

դ)  Սև ծո վից հա րավ–ա րև մուտք՝ Ի րա նի Ար դե բիլ քա ղա քում էր շեյխ Սե ֆի ի հիմ
նադր ած կրո նա կան հա մայն քը։ 

ե)  Ակ–կո յուն լու նե րին պար տու թյան մատ նե լուց և նրանց մայ րա քա ղաք Թավ րի զը 
գրա վե լուց հե տո Սե ֆյան նե րը հիմ նադ րե ցին ի րենց պե տու թյու նը։

1) բ, գ  2) բ, դ   3) ա, ե    4) գ, դ

61.  Ընտրել բացառապես Արևելյան Հայաստանում գտնվող ինքնավար հայկական 
իշխանություններից կազմված շարքը.

1) Խա չեն, Շա տախ, Ջրա բերդ, Վա րան դա
2) Դի զակ, Վա րան դա, Խա չեն, Ջրա բերդ
3) Ջրա բերդ, Սա սուն, Դի զակ, Խա չեն
4) Վա րան դա, Խա չեն, Մոկս, Դի զակ
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62. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  XVIII դ. ա ռա ջին կե սից միայն զեյ թուն ցի նե րը պար տա վոր վե ցին օս մա նյան իշ

խա  նու թյուն նե րին վճա րել տա րե կան ո րո շա կի հարկ և պահ պա նե ցին ի րենց 
ներ քին ի նք նու րույ նու թյու նը:

2)  Մե լիք նե րը պար տա վոր է ին ի րենց տի րա պե տու թյան սահ ման նե րում ճն շել խռո
վա րար նե րին, պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ ի րենց զոր քե րով ներ կա յա նալ շա հին 
և պաշտ պա նել ե րկ րի սահ ման ներն օ տար հար ձա կում նե րից:

3)  Մի քայել Սե բաս տա ցի կա թո ղի կո սի կող մից 1562 թ. Վե նե տիկ ու ղարկ ված մահ
տե սի Շահ մու րա տի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան նպա տակն էր եվ րո պա կան 
տե րու թյուն նե րին հա մո զել, որ պես զի օգ նեն հայե րին ա զա տագր վե լու թուրք–
պարս կա կան տի րա պե տու թյու նից:

4)  Կա րա–Յու սու ֆի կա ռա վար ման վեր ջին շր ջա նում Ար ցա խում, Սյու նի քում, Գու
գար քում, Վայոց ձո րում, Գե ղա րքունիքում և այլ վայ րե րում հայ իշ խա նա կան 
տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վե րա կանգ նե ցին ի րենց իշ խա նու թյունն ու վար չա
կան կա ռա վա րու մը:

5)  1605 թ. Ա րա րա տյան դաշտ ներ խու ժած և Վասպուրականում ձմեռած օս մա նյան 
բա նա կը 1606 թ. տե ղի ու նե ցած վճ ռա կան ճա կա տա մար տում պար տու թյուն կրեց 
և հա մա ձայ նեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու պար սիկ նե րի հետ:

6)  Օս մա նյան թուր քե րը 1453 թ.՝ Կ.Պո լի սը գրա վե լուց եր կու տա րի հե տո, թույ լատրե
ցին հիմ նադ րել հայոց պատ րի ար քու թյուն, ո րը պետք է տնօ րի ներ Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի և Օս մա նյան պե տու թյան հայ հա մայնք նե րի հոգ ևոր կյան քը:

7)  Հայե րի բռ նա գաղ թի մի ջո ցով ո րա կյալ ար հես տա վոր ներ ու ե րկ րա գործ ներ փո
խադ րե լով ու բնա կեց նե լով Իրա նի ներ քին շրջաննե րում` շահ Ա բա սը նպատակ 
ուներ զարկ տալու իր ե րկ րի տն տե սու թյան զար գա ցմանը:

63. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա)  Հա յաս տան մուտք գոր ծած թյուրքական և քրդական ցե ղախմ բերն ան զի ջում 

պայ քար է ին ծա վա լել մի մյանց դեմ՝ փոր ձե լով ամ րապն դել ի րենց տի րա պե տու
թյու նը ե րկ րում։

բ)  Քոչ վոր ցե ղախմ բե րը ստիպ ված է ին լի նում հա մա գոր ծակ ցե լ հայ իշ խա նա կան 
տնե րի հետ, ճա նա չե լ նրանց հո ղային սե փա կա նա տի րա կան ի րա վունք նե րը և 
ի րենց ներ կա յաց նե լ որ պես « Հա յաս տա նի թա գա վոր» (Շահ–ի Ար ման)։

գ)  Ջհանշահը շա րու նա կում է զգա լի չա փով ա պա վի նել հայ բնակ չու թյան օ ժան դա
կու թյա նը, ո ւս տի և նպաս տում է հայոց կա թո ղի կո սա րա նի վե րա հաս տատ մա նը 
Էջ մի ած նում։

դ)  Կա րա–Յու սու ֆի կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նում Գե ղա րքունիքի, Վայոց 
ձո րի, Ար ցա խի, Սյու նի քի, Գու գար քի և մի շարք այլ գա վառ նե րի հայ իշ խա նա
կան տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վե րա կանգ նե ցին ի րենց իշ խա նու թյուն ներն ու 
վար չա կան կա ռա վա րու մը և սկ սե ցին կոչ վել մե լիք ներ։ 
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ե)  Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սա կան գա հին տի րած և ի րենց Ա րծ րու նյաց թա գա վո րա
կան տոհ մից սե րած հա մար վող Սմ բատ և Գա գիկ Աղ թա մար ցի կա թո ղի կոս նե րը 
հա վակ նում է ին ոչ մի այն Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի գա հին, այլև փոր ձում է ին 
վե րա կանգ նել հայոց թա գա վո րու թյու նը։

1) ա, դ  2) բ, դ   3) դ, ե  4) բ, ե

64. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1) Սուրբ Գր քի հայե րեն թարգ մա նու թյու նը ան վան վել է Ա ստ վա ծա շունչ։
2)  Հայ րե նիք վե րա դար ձող Մես րոպ Մաշ տո ցին Ա րաք սի ա փին մեծ հան դի սա վո

րու թյամբ դի մա վո րել են Վռամ շա պուհ ար քան, Սա հակ Պարթև կա թո ղի կո սը, 
նա խա րար ագունդ ա վա գա նին՝ ժո ղովր դի բազ մու թյան հետ։

3)  Մես րոպ Մաշ տո ցը՝ հայ դպ րու թյան հիմ նա դի րը, գրել է հոգ ևոր ճա ռեր, եր գեր, 
հատ կա պես շա րա կան ներ։

4)  Մես րոպ Մաշ տո ցը տա ռեր է ստեղ ծել նաև վրաց և Ա րաք սի ձա խափ նյա բուն Աղ
վան քի ցե ղե րից մազ քութ նե րի հա մար։

5)  Սա հակ Պարթ ևի նա մա կով Մաշ տո ցը Վար դա նի հետ ներ կա յա նում է բյու զան
դա կան կայսր Թե ո դո սի ոս III–ին, ստա նում է նրա հա մա ձայ նու թյու նը Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում ևս դպ րոց ներ բա ցե լու հա մար։

6)  Հայ կա կան դպ րոց ներ բա ցե լու ա ռա քե լու թյու նը ե րկ րի ա րևմ տյան մա սում Մաշ
տոցն ի րա կա նաց նում է 415–419 թթ.։

7)  Առաջին բարձրագույն դպրոցը՝ վարդապետարանը, հիմնադրվել է Վաղար շա
պատում:

65. Գտ նել սխալ պն դում նե րը.
1)  Անանիա Շիրակացու կազմած թվաբանության դասագիրքը աշխարհում հնա

գույնների շարքին է պատկանում:
2)  VI դա րում փի լի սո փա յու թյամբ կամ ի մաս տա սի րու թյամբ զբաղ վել է նշա նա վոր 

ճար տա սան և ման կա վարժ Պա րույր Հայ կա զնը։
3)  Դա վիթ Ան հաղթն իր «Եղծ ա ղան դոց» եր կում քրիս տո նե ա կան հա վատ քը պաշտ

պա նել է հա կա դիր ո ւս մունք նե րից։
4)  « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան» եր կում մեծ տեղ է հատ կաց ված բնու թյան ճա

նաչ մա նը։
5)  Դա վիթ Ան հաղ թը կա տա րել է գի տու թյուն նե րի դա սա կար գում՝ ը ստ բնա գի տու

թյան, թվա բա նու թյան և ա ստ վա ծա բա նու թյան։

66.  Թվարկված ե կե ղե ցի նե րից ո րո՞նք են կա ռուց վել VII դա րում.
ա) Մրե նի     ե) Ա վա նի
բ) Գա յա նե      զ) Ծի ծեռ նա վան քի 
գ) Զվարթ նո ց    է) Հռիփ սի մե 
դ) Ս. Էջ մի ած ին 

1) ա, գ, դ, ե     3) ա, գ, ե, զ
2) ա, բ, գ, է     4) բ, դ, զ, է
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67. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  Սե բե ոս պատ մի չը ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում հայ–հ ռո մե ա կան 

և հայ–պարս կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, պարս կա–բյու զան դա կան հա կա
մար տու թյան, Ար ցախ և Ու տիք աշ խարհ նե րի մա սին, ի նչ պես նաև նկա րագ րում 
է հայ ժո ղովր դի հե րո սա կան պայ քա րը Սա սա նյան տի րա պե տու թյան դեմ։

բ)  Սե բե ոս պատ մի չի ե րկն ը նդ հա նուր առ մամբ ար ժե քա վոր սկզբ նաղ բյուր է Հա
յաս տա նի և հար ևան ե րկր նե րի պատ մու թյան մա սին։

գ)  Մով սես Կա ղան կատ վա ցու « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի» եր կում ման րա
մասն տե ղե կու թյուն ներ են հա ղորդ վում Հռո մե ա կան կայս րու թյան նվա ճում նե րի 
ժա մա նա կաշր ջա նի, ի նչ պես նաև օ տար նվա ճող նե րի դեմ հայ ժո ղովր դի մղած 
հե րո սա կան պայքարի մա սին։

դ)  Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի աշ խար հագ րու թյան և քար տե զագ րու թյան ան
զու գա կան հու շար ձան է Մով սես Խո րե նա ցու և նրա գոր ծը շա րու նա կո ղի՝ Ա նա
նի ա Շի րա կա ցու «Աշ խար հա ցոյց»–ը ։

1) ա, գ  2) ա, դ   3) բ, գ   4) բ, դ

68. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը հա մա հայ կա կան ճա նա չում ու ներ. այս տեղ բարձ րա

գույն կր թու թյուն ստա նա լու է ին գա լիս ի նչ պես Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե
րից, այն պես էլ հայ կա կան գաղ թա վայ րե րից։

բ)  Հայ մշա կույ թի զար գաց ման մեջ մեծ դեր է խա ղա ցել նաև XIV դա րի խո շոր մշա
կու թային կենտ րոն Գևոր գյան ճե մա րա նը։

գ)  Տաթ ևի հա մալ սա րա նը բեղմ նա վոր գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել XIV դա րի ե րկ
րորդ կե սին և XV դա րի սկզ բին։

դ)  Կիլիկիայում գործող բարձրագույն դպրոցների շարքում մեծ հռչակ էր վայելում 
Սսի համալսարանը։ 

ե)  Հայ կա կան մշա կույ թի, մաս նա վո րա պես ման րան կար չու թյան, գր չու թյան ար վես
տի և ե րաժշ տու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ դեր խա ղաց Կի լի կի ա յում գոր ծող 
Ծոր ծո րի դպ րո ցը։

զ)  Սկև ռայի դպ րո ցում է աշ խա տել նշա նա վոր ման րան կա րիչ Գրի գոր Մլի ճե ցին։

1) ա, դ  2) բ, ե   3) բ, զ   4) գ, դ

69. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  X–XI դա րե րը հա մար վում են բարձ րա գույն դպ րո ցի կազ մա կերպ ման ժա մա նա

կաշր ջան, ի սկ XII դա րից սկս վում է նրանց վե րել քի ժա մա նա կաշր ջա նը։
2)  Հայ կա կան մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում նշա նա կա լից դեր խա ղաց Նոր Գե

տի կի (Գո շա վան քի) վար դա պե տա րա նը։
3)  1280–ա կան թվա կան նե րին նշա նա վոր մա տե նա գիր Ներ սես Մշե ցին հիմ նա դրում 

է Աղ բերց վան քի դպ րո ցը, ո րը Մխի թար Գո շի ու սուց չա պե տու թյան տա րի նե րին 
հայտ նի է դառ նում Գլա ձո րի հա մալ սա րան ա նու նով։
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4)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի ղե կա վա րը կոչ վում էր րա բու նա պետ, ի սկ դա սա խոս նե
րը՝ րա բու նի ներ։

5)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նում է կր թու թյուն ստա ցել նշա նա վոր պատ մա գիր Հով
հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին։

6)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նում Հով հան նես Ի մաս տա սե րը մշա կեց վար դա պե տա կան 
կր թու թյան նոր ծրա գիր՝ հու մա նի տար և բնա գի տա կան բա ժին նե րով։

7)  Կաթոլիկների հիմնած հոգևոր–մշակութային կենտրոններից հայտնի էր նաև 
Վանանդ գավառում գտնվող Ծործորի դպրոցը:

70.   Ո՞ր դպ րոց ներն են հիմն վել կա թո լիկ քա րո զիչ նե րի և նրանց հայ գոր ծըն կեր
ների ջան քե րով.
1) Աղ բերց վան քի դպ րո ցը
2) Մեծ քա րի դպ րո ցը
3) Ակ նե րի դպ րո ցը

4) Ծոր ծո րի դպ րո ցը 
5) Սկև ռայի դպ րո ցը
6) Քռ նայի դպ րո ցը

71. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
ա.  Ա նա նի ա Շի րա կա ցին կա տա րել է գի տու թյուն նե րի դա սա կար գում ը ստ բնա գի

տու թյան, թվա բա նու թյան ու ա ստ վա ծա բա նու թյան և իր փի լի սո փա յա կան եր կե
րում լայ նո րեն հա մադ րել է գի տու թյուն նե րի տար բեր բնա գա վառ նե րից հայտ նի 
մի շարք դրույթ ներ:

բ.  Ղևոնդ պատմիչը նկարագրել է հայ ժողովրդի հերոսական պայքարը Արաբական 
խալիֆայության դեմ:

գ.  Ստե փա նոս Տա րո նե ցու « Պատ մու թիւն Տա րոնոյ» աշ խա տու թյունում նկա
րագրված է օ տար նվա ճող նե րի դեմ հայ ժո ղովր դի հե րո սա կան պայ քա րը:

դ.  Հայ ե կե ղե ցա շի նու թյան մեջ ա ռա ջա ցած նշա նա կա լի եր ևույթ էր կենտ րո նագմբեթ 
կա ռույց նե րի ի հայտ գա լը, ո րոնք ա վե լի դի մաց կուն է ին ե րկ րա շար ժե րի ժա մա
նակ: 

ե.  Պահ պան ված և մեզ հա սած հայ կա կան ա ռա ջին ման րան կար նե րը, ո րոնք վե
րա բե րում են VI–VII դդ., չորսն են և ու նեն ա վե տա րա նա կան բո վան դա կու թյուն, 
կեր պար ներն ար տա հայ տիչ են, տպա վո րիչ ու գու նա գեղ և ազ գային ի նք նա տի
պու թյուն են կրում:

1) բ, գ  2) ա, գ   3) գ, ե    4) ա, դ

72. Գտ նել սխալ պն դում նե րը.
1)  Դա վիթ Ա լավ կաոր դին հայ ի րա կա նու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ փորձ ա րեց ի րա

վա կան մեկ հա մա կար գի մեջ նե րա ռելու ե կե ղե ցա կան և աշ խար հիկ ի րա վուն քը և 
ստեղ ծե լու մի աս նա կան օ րենսդ րու թյուն։

2)  Ներ սես Շնոր հա լի կա թո ղի կո սի հե ղի նա կած « Հայոց կա նո նա գիր քը» ան դրա
դառ նում է ա մուս նա–ըն տա նե կան ի րա վուն քի ո րոշ նոր մե րի։

3)  Միջ նա դա րի հայ ի րա վա կան մտ քի գլուխ գոր ծո ցը Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա
նա գիրքն» է, ո րը կազմ վել է 1130 թվա կա նին։
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4)  Հյու սի սար ևե լյան Հա յաս տա նում և Կի լի կյան Հա յաս տա նում տն տե սա կան, քա
ղա քա կան և մշա կու թային կյան քը վե րելք էր ապ րում, ո ւս տի հա սա րա կա կան–
քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը վե րա փոխ վում ու բար դա նում է ին, և ան հրա
ժեշտ էր ստեղ ծել նոր դա տաս տա նա գիրք, ո րն ա րեց Մխի թար Գո շը:

5)  Սմ բատ Գունդս տաբ լի « Դա տաս տա նա գիր քը» ներառել է նաև օտարերկրյա ծագում 
ունեցող մի շարք իրավանորմեր։

6)  Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը» ծա ռայեց հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րը կար գա վո րե լուն շուրջ 200 տա րի։

7)  Գեղարդավանքը կոչվում է նաև Այրիվանք, որովհետև եկեղեցական կառույցների 
մի մասը փորված է ահռելի ժայռի մեջ։

73. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  852 թվա կա նին խա լի ֆը Հա յաս տան ու ղար կեց թուրք վարձ կան զո րա վար Բու

ղային:
2)  Բա գա րան քա ղա քում Ա շոտ Բագ րա տու նին կա թո ղի կոս Զա քա րի ա Ձա գե ցու 

կող մից օծ վեց հայոց թա գա վոր:
3)  Գա գիկ II–ի կի նը՝ Կատ րա մի դե թա գու հին, 1001 թ. ա վար տեց Ա նի ի Կա թո ղի կե 

ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը:
4)  1054 թ. թյուրք–սելջուկներին հա մառ դի մադ րու թյուն ցույց տվե ցին Կարս քա ղա

քի պաշտ պան նե րը:
5)  Զա քա րյան նե րի եր րորդ ճյու ղի հիմ նա դի րը Սար գիս Զա քա րյա նի թոռ Վահ րամն էր:
6)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը 1280–ա կան թվա կան նե րին հիմ նադ րել է Ներսես 

Լամբրոնացին:
7)  Հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նա գիր քը ստեղ ծել է Դա վիթ Ա լավ կաոր դին մո

տա վո րա պես 1130 թ.։

74.  Թվարկված շի նու թյուն նե րից ո ՞ր եր կու սի հե ղի նակն է Ման վել ճար տա րա
պետը.

ա. Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցու   դ. Սա նա հի նի  վանքի
բ. Ա նի ի Մայր տա ճա րի    ե. Հաղ պա տի վանքի
գ. Ա րծ րու նի նե րի թա գա վո րա կան պա լա տի  զ. Նո րա վան քի

1) ա, բ  2) ա, գ   3) դ, ե   4) գ, զ

75. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա) Ա շոտ Մսա կե րի եղ բայր Շա պու հը ստանձ նեց սպա րա պե տի պաշ տո նը։
բ)  Ա շոտ Մսա կե րին հայոց իշ խա նաց իշ խա նի պաշ տո նում հա ջոր դեց որ դին՝ Տա րո

նի տեր Սմ բատ Բագ րա տու նին։
գ)  Հայոց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նին Ար մի նի ա յում մեծ հե ղի նա կու թյուն ու ներ։
դ)  850 թ. հայ նա խա րար նե րը հայոց իշ խա նաց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նու 

գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ հար կա հա վա քին թույլ չտ վե ցին ե րկ րի սահ մանն ան ցնել 
և հենց այդ տեղ էլ նրան հանձ նե ցին հար կե րը։ 
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ե)  850 թ. Բա գա րատ Բագ րա տու նին Ա շոտ Ա րծ րու նու հետ ա րաբ նվա ճող նե րին դուրս 
քշեց Տայ քից և ա րա բա կան մի ու րիշ զո րա խումբ ջախ ջա խեց Վաս պու րա կա նում։

զ)  Յու սու ֆը Խլա թում ձեր բա կա լում է Բա գա րա տին և ու ղար կում խա լի ֆա յու թյուն։ 
է)  Վա նում Յու սու ֆը փախ չում է խու թե ցի նե րի հե տապն դու մից և ա պա վի նում Սուրբ 

Խաչ ե կե ղե ցու բարձ րու թյա նը։ 
ը)  «Ա րյան լիճ» կոչ վող լեռ նային բարձ րա դիր լճի ա փին ա րաբ նե րի դեմ տե ղի ու նե

ցած ճա կա տա մարտն ա վարտ վում է հայե րի հաղ թա նա կով։

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

76. Գտ նել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ե րբ Օ շին թա գա վո րը և Կոս տան դին Կե սա րա ցի կա թո ղի կո սը փոր ձե ցին ի րա

գոր ծել Սսի ժո ղո վի ո րո շում նե րը, հան դի պե ցին հայ բնակ չու թյան հա մառ դի մա
դ րու թյա նը։

2)  Ա դա նա յում տե ղի ու նե ցան բո ղո քի ցույ ցեր, ո րոնց մաս նա կից նե րը պա հան ջում 
է ին հրա ժար վել Սսի ժո ղո վի ո րո շում նե րը կեն սա գոր ծե լուց։

3)  Ե կե ղե ցի նե րի մի ա վոր ման հա կա ռա կորդ նե րի մի մա սին ձեր բա կա լում և աք սո
րում են Կա հի րե, ի սկ մյուս նե րին բան տար կում ե ն։

4)  Բուն Հա յաս տա նում նույն պես հրա ժար վեցին Սսի և Ա դա նայի ժո ղով նե րի ո րո
շում նե րը կա տա րե լուց։

5)  Հայ հա սա րա կու թյան մեջ ա ռա ջա ցավ մի խմ բա վո րում, ո րը փոր ձում էր Հայոց 
ե կե ղե ցին մի ա վո րել քրիս տո նե ա կան մյուս ե կե ղե ցի նե րի հետ. այն ստա ցավ հա
կաու նի թոր ներ ան վա նու մը։

8–II. Պնդումների փունջ

1. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք` սխալ.
1)  Միջնադարում օտար տերությունների նվաճողական քաղաքականությունը չի փո

խել հայ հասարակության բնականոն զարգացման ընթացքը:
2)  Հայաստանում ավատատիրական հարաբերությունների ձևավորումը պայ մա  նա

վորված էր նահապետական արմատներ ունեցող նախարարական համա կար գի 
գոյությամբ:

3)  Միջնադարյան Հայաստանում առավել տարածված էին համայնքային և եկե ղե
ցական հողատիրության ձևերը:

4)  Միջնադարում հայոց պետականությունը պահպանվել է նախարարական համա
կարգի միջոցով:

5)  Հայոց իշխանական համակարգում գործել է «Իմ վասալի վասալը իմ վասալը չէ» 
ենթակայության ավատատիրական սկզբունքը:

6)  Ավատատիրության խորացումը հանգեցրեց պետական (թագավորական) հողա
տիրության մասնատմանը:
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2. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Տրդատ Մեծի հրովարտակով և հայոց նախարարների ուղեկցությամբ Գրի գո

րը մեկնել է Կապադովկիայի Մաժակ քաղաքը, որտեղ Ղևոնդիոսի գլխա վորած 
եպիսկոպոսների ժողովը նրան քահանա է ձեռնադրել:

2)  Տրդատ III Մեծի հրամանով Հայաստանի բոլոր կողմերից Վաղարշապատ եկած 
հայոց զորքը, մեծամեծները, կուսակալները, գավառապետերը, նա խա րարները 
և այլք Գրիգոր Լուսավորչին կարգեցին քահանայապետ:

3)  Տրդատ III–ը յոթնօրյա ճանապարհ է գնացել ազատ Մասիսն ի վեր, որի գլխից 
հայկաբար վերցրել է 8 անտաշ մեծամեծ քարեր, բերել ու տեղադրել կույսերի 
վկայարանների հիմքում:

4)  IV դարից մինչև V դարի առաջին կեսը կաթողիկոսական աթոռին նստել են մի
այն Ս. Գրիգոր Լուսավորչի տան ներկայացուցիչները:

5)  Տարոնում՝ Քարքե լեռան լանջին, Գրիգոր Լուսավորիչը դրել է Իննակնյան 
Ս. Կարապետ, Աշտիշատում՝ Ս. Երրորդություն եկեղեցիների հիմքերը:

6)  Հայաստանում քրիստոնեության ընդունումից հետո հնուց եկող բոլոր տոներն ու 
ծեսերը պահպանվել են:

3.  Աշտիշատի եկեղեցաժողովի որոշումներին վերաբերող ստորև տրված պնդում
ներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Թագավորն ու մեծամեծները գյուղական եկեղեցիների քահանաներին բոլոր 
ագարակ տեղերում պետք է տան երկուական, իսկ ավաններում` չորսական ծխի 
հողաբաժին:

2)  Կաթողիկոսը թեմակալ եպիսկոպոսներ նշանակելիս պետք է հաշվի առնի միայն 
աշխարհատեր և աշխարհակալ նախարարների առաջարկները:

3) Ծառաները հնազանդ և հավատարիմ պիտի մնան իրենց տերերին:
4)  Թագավորն ու մեծամեծները պիտի գթասիրտ լինեն իրենց ծառաների և ստո

րադրյալների նկատմամբ, սիրեն նրանց՝ որպես իրենց ընտանիքի անդամների:
5) Միայն Պարթև Արշակունիներից պետք է ընտրել կաթողիկոսին:
6)  Թագավորն ու մեծամեծները չպիտի անօրեն կերպով և չափազանց մեծ հարկերով 

նեղեն հասարակ ժողովրդին:

4. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Պապը հոգևորականների եղբայրներին, զավակներին ու ազգականներին ազա

տեց պետական ծառայություն կատարելուց:
2)  Հօգուտ արքունիքի` Պապը բռնագրավեց եկեղեցապատկան հողերի մեծ մասը, 

վերացրեց եկեղեցուն բերքից վճարվող տուրքը:
3)  Հայոց կաթողիկոսի թեկնածու Սահակ Պարթևին Պապը թույլ չտվեց մեկ նել Կե 

սարիա, այլ նա կաթողիկոս ձեռնադրվեց և օծվեց Հայաստանում, որով էլ հաս 
տատվեց Հայոց կաթողիկոսական աթոռի սկզբնական ինքնուրույնությունը:

4) Պապի հրամանով կույսերին ու այրի կանանց թույլատրվեց ամուսնանալ:
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5)  Հօգուտ արքունիքի` Պապը բռնագրավեց դեռևս Տրդատ II–ի կողմից եկե ղեցուն 
տրված հողերի մեծ մասը:

6)  Պապի վարած անկախ քաղաքականության արդյունքում Հայաստանից վտար
վեցին բյուզանդական զորքերը:

5. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1) Արիստակես կաթողիկոսին սպանել է Ծոփքի վերակացու Արքեղայոսը:
2)  Սպարապետ Մանվել Մամիկոնյանի խնամակալությամբ հայոց գահին են հաս 

տատվել Պապի որդիներ Արշակն ու Վաղարշակը:
3) Արշակ III–ն ամուսնացել էր Մուշեղ Մամիկոնյանի դուստր Վարազդուխտի հետ:
4)  Շապուհ II–ի հրամանով պարսից պաշտոնյաները ձերբակալեցին Խոսրովի IV–ին:
5)  Սահակ Պարթևը, Վռամշապուհ արքայի հետ խորհրդակցելով, մեկնել է պարսից 

արքունիք ու ստացել պարսից արքայի համաձայնությունը՝ Վարդան Մամիկոնյա
նին սպարապետ նշանակելու մասին:

6)  Հայ նախարարների խնդրանքով պարսից արքա Հազկերտ I–ը թագավոր հաս
տատեց Խոսրով IV–ին, որը, երկրորդ անգամ դառնալով հայոց արքա, գահակա
լեց ընդամենը ութ ամիս:

6. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Մեսրոպ Մաշտոցն արքունիքի միջազգային գրագրություններում կիրառել է 

հունարենի, պարսկերենի և ասորերենի իր իմացությունը։
2)  Մաշտոցը քարոզչական գործունեության նպատակով գնացել է Նախիջևան գա

վառից հարավ գտնվող Գողթան գավառը։
3)  Պարսից արքունիքը, հունարենը դիտելով որպես թշնամի երկրի՝ Հռոմեական 

կայսրության լեզու, Հայաստանում արգելել էր դրա կիրառումը՝ փոխարենը 
պարտադրելով ասորերենը։

4)  Մաշտոցյան այբուբենի ստեղծումից հետո առաջին վարդապետարանը հիմ
նադրվեց Ամարասում:

5) Բուն Հայոց թվականի սկիզբ է համարվում Ք. ա. 2492 թվականը:
6) Հայոց մեծ թվականի սկիզբ է համարվում 554 թ. հուլիսի 11–ը:

7. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Վարազտիրոց Բագրատունին Հերակլ կայսրից ստացել է «պատրիկ–կյուրա պա

ղատի» աստիճան և ճանաչվել հայոց իշխան:
2)  Հայ հոգևոր և աշխարհիկ տերերի մի խմբավորում Ներսես Ա կաթողիկոսի 

գլխավորությամբ շարունակում էր հույսեր կապել քրիստոնյա Բյուզանդիայի 
օգնու թյան հետ:

3)  Թեոդորոս Ռշտունին Բաղդադի կառավարիչ Մուավիայից Հայաստանի հետ 
մի աժամանակ ստացել էր նաև իշխանություն Վիրքի և Աղվանքի` մինչև Ճորա 
պահակն ընկած տարածքների վրա։

4)  Հայոց իշխան Գրիգոր Մամիկոնյանի կառավարման տարիները նույնպես խա
ղաղ են անցել, և հայ պատմիչները նրան անվանել են կարգ ու կանոնի բարե
պաշտ առաջնորդ:
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5)  Հայոց իշխան Աշոտ Բագրատունուց հետո կառավարել է Ներսեհ Կամսա րակա
նը, որի օրոք էլ կառուցվել է Թալինի նշանավոր եկեղեցին:

6)  701 թ. կազմված Արմինիա վարչաքաղաքական միավորի կենտրոնը սկզբում 
Պարտավն էր, հետո՝ Դվինը:

8. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Սմբատ II–ի մահվանից հետո Բագրատունյաց գահին նստեց նրա որդին` Գագի կը:
2) Աշոտ III թագավորը 963 թվականին Անին դարձրեց մայրաքաղաք:
3)  Գագիկ I–ը վերացրեց Վայոց ձորի իշխանությունը և նրա տարածքը միացրեց իր 

թագավորությանը:
4)  Հայաստանում առաջացած մանր թագավորությունները ենթարկվում էին 

«Շահնշահ հայոց» տիտղոսը կրող Տարոնի Բագրատունիներին:
5)  Ենթակա թագավորները չէին կարող գահակալել առանց Բագրատունի շահնշա

հի հավանության և իրավասու չէին ինքնուրույն հարաբերությունների մեջ մտնե
լու հարևան պետությունների հետ:

6)  Դավիթ Կյուրապաղատը ապստամբեց Գագիկ I–ի դեմ, սակայն պարտություն 
կրեց և փախավ երկրից, սակայն հետագայում ներում խնդրեց և հետ ստացավ 
իր տիրույթները:

9. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայ նախարարները Հազկերտ II–ի պահանջով Տիզբոն ժամանեցին 450 թ. 

ապրիլին:
2)  Պարսից արքան իր մոտ պատանդ պահեց բդեշխ Վազգենին և Վասակ Սյունու 

երկու որդիներին՝ Բաբիկին ու Ատրներսեհին:
3)  Հռոմից օգնություն չստանալով՝ Վասակ Սյունին ծրագրել էր հաշտվել պար սից 

արքունիքի հետ:
4)  Ղևոնդ երեցը Ավարայրի ճակատամարտի նախօրեին մկրտեց մինչ այդ չմկրտ

վածներին:
5)  Ավարայրի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանը վերցրել էր երրորդ գնդի 

հրամանատարությունը:
6)  Ավարայրի ճակատամարտում հայերի և պարսիկների ուժերը գրեթե հա վա սար էին:

10. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  VI դ. սկզբի հայոց ապստամբական շարժման արդյունքներից էր Մեծ Հայքի Ուտիք 

և Արցախ նահանգներում և հարակից տարածքներում հայկական թագավո
րության հիմնադրումը՝ Վաչագան Բարեպաշտի գլխավորությամբ:

2)  Հայ առաքելական եկեղեցին պահպանեց Քրիստոսի մի բնության մասին դա
վա նա բանությունը՝ հենվելով տիեզերական առաջին երեք ժողովների որոշում
ների վրա:

3)  Պարսից արքա Խոսրով I–ը իր երկրում սկսված ապստամբությունը ճնշելու նպա
տա կով ռազմական օգնություն էր խնդրել բյուզանդական կայսր Մավրիկիոսից:
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4)  Ապստամբ պարսից զորավար Վահրամ Չուբինը հայոց զորավար Վարդան Մա
միկոնյանից էր օգնություն խնդրել՝ փոխարենը խոստանալով վերականգ նել 
Հայոց թագավորությունը:

5)  Դվինի 554 թ. ժողովում ուղենշվեց Հայոց եկեղեցու դավանաբանական ինքնու
րույնությունը:

6) Հայաստանի 591 թ. բաժանումով երկրի մեծ մասն անցավ Բյուզանդիային:

11. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայոց իշխան և սպարապետ Թեոդորոս Ռշտունին, օգտվելով Բյուզանդիայի և 

Պարսկաստանի՝ արաբներից կրած պարտությունից, 637 թ. վերամիավորեց Հա
յաստանի արևմտյան և արևելյան մասերը։

2)  Արաբական արշավանքները դեպի Հայաստան սկսվել են 630–ական թթ. վեր ջին:
3) Հայոց իշխան Թեոդորոս Ռշտունու նստավայրը Աղթամար կղզին էր։
4)  Կոստանդին II կայսրը, չհաշտվելով Թեոդորոս Ռշտունու ինքնուրույն քաղա քա

կանության հետ, նրան մեղադրեց Հայաստանում գտնվող բյուզանդական մի ջո
կատի՝ արաբներից 643 թ. կրած պարտության մեջ և ձերբակալեց։

5)  Վարազտիրոցը փախավ գերությունից, վերադարձավ Հայաստան և բյու զան դա
կան կայսեր կողմից ստացավ հայոց իշխանի պաշտոնը։

6)  Բյուզանդական կայսր Կոստանդին II–ը, պարտություններ կրելով արաբ նե րից, 
հրաժարվեց Հայաստանի հանդեպ իր նվաճողական քաղաքակա նու թյունից:

12. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1) Սասանյան զորքերը 363 թ. Հայաստան ներխուժեցին երեք ուղղություններով:
2)  Պարսիկների մեծաքանակ զորքերը հասան մինչև Դարանաղիի Անի բերդը, որ

տեղ Արշակունի արքաների գերեզմաններն ու գանձերն էին:
3)  Վասակ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հայոց 25 000–անոց զորքը ջախ ջախեց 

թշնամուն, ազատեց հայոց թագավորների գերեվարված ոսկորները և վերաթա
ղեց նույն տեղում:

4)  Մերուժան Արծրունուն պարսից արքան խոստացել էր օգնել՝ հաստատվելու 
հայոց գահին:

5)  Արշակ II թագավորը 368 թ. Վասակ սպարապետի ուղեկցությամբ մեկնեց Տիզ բոն:
6)  Փառանձեմ թագուհին, 11 հազար ընտիր զորականներով ամրանալով Արտա

գերս ամրոցում, հերոսական դիմադրություն ցույց տվեց պարսիկներին:

13. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արաբական զորքերի ներխուժումները դեպի Հայաստան սկսվել են 640 թվակա նին:
2)  Առաջին ներխուժման ժամանակ արաբները գրավեցին և թալանեցին Դվինը, 

բնակիչներից շատերին կոտորեցին, իսկ 30 հազար մարդ էլ գերեվարեցին։
3)  Թեոդորոս Ռշտունին խուսափեց քաղաքական հարաբերություններ հաս տա տել 

Արաբական խալիֆայության հետ։
4)  Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանների մի խմբավորում՝ Ներսես Գ կաթողիկոսի 

գլխավորությամբ, շարունակում էր հույսեր կապել քրիստոնյա Բյուզանդիայի օգ
նության հետ։
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5)  Թեոդորոս Ռշտունու մահվանից հետո հայոց իշխանի պաշտոնում նրան հա ջոր
դել է Համազասպ Մամիկոնյանը:

6)  Հայ ժողովուրդը դիմակայեց խալիֆայությանը, իսկ Հայաստանի նկատմամբ 
նվաճողական քաղաքականություն վարած Բյուզանդիան պարտություններ կրեց 
արաբներից և մեկ դար անց կործանվեց։

14. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  XI դ. վերջին Հայաստանի հարավում՝ Մոկքում, պահպանվել էր Թոռ նիկ յանների 

իշխանությունը։
2) Շահ–Արմենների ամիրայության կենտրոնը Խլաթն էր։
3) Պատմական Ուտիքում ձևավորվել էր Գանձակի աթաբեկությունը։
4)  Հայաստանի հյուսիս–արևելքում՝ Տավուշում, Գարդմանում և Փառիսոսում, Զա

քարյաններից կախյալ ստեղծվել էր Վահրամյանների իշխանությունը։
5)  Զաքարյանների իշխանապետությունն իր մեջ ընդգրկում էր Շիրակը՝ Անի 

մայրա քաղաքով, Արարատյան դաշտը, Արաքս գետի միջին հոսանքը, Սևանի 
շրջակայքը։

6)  Զաքարյանների մյուս ճյուղն ընդգրկում էր Ջավախքի իշխանությունը՝ կենտրոն 
ունենալով Թմուկ բերդը։

15. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արձնիի ճակատամարտում հայերը կարողացան ջախջախել արաբական երկու 

զորաջոկատներին և թույլ չտվեցին, որ դրանք միավորվեն:
2)  Արցախում, Վասպուրականում և այլ վայրերում խայտառակ պարտություններ 

կրած Բուղային խալիֆը 855 թ. հետ է կանչել Հայաստանից:
3)  Գագիկ Արծրունին Սմբատ I–ին խնդրեց վերանայել իր վճիռը և Նախճավան քա

ղաքը վերադարձնել իրեն, սակայն հայոց արքան չփոխեց իր որոշումը:
4)  Համոզվելով, որ զենքի ուժով դժվար է հաջողության հասնել՝ Սաջյան ամիրանե

րը փոխեցին իրենց քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ և որդեգրեցին 
հայ իշխանների միջև երկպառակություններ առաջացնելու քաղաքականություն:

5)  Սմբատ I–ին օգնության եկած բյուզանդական կայսրը ծանր պարտություն կրեց 
և գերի ընկավ:

6)  Հայաստանը պառակտելու և ռազմականապես թուլացնելու նպատակով խալիֆը 
Հայաստանի թագավոր հռչակեց Սմբատ I–ի եղբորորդուն` սպա րապետ Աշոտին:

16. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայ ժողովուրդը VII–X դարերում բազմիցս ապստամբել է արաբական տիրապե

տության դեմ։
2)  Արմինիա փոխարքայության մեջ են մտել Հայաստանը, Վիրքը, բուն Աղ վանքն ու 

Հյուսիսային Միջագետքը։
3)  Արմինիայի առաջին արաբ ոստիկանի դաժան հարկահանությանը և կրոնական 

հալածանքներին հայերը պատասխանեցին ապստամբությամբ, որը գլխավորեց 
Աշոտ իշխանի որդին՝ Սմբատ Բագրատունին։
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4)  Արաբների տիրապետության շրջանում քրիստոնյաներին արգելված էր խա չե րով 
ու սրբապատկերներով երթեր անել փողոցներում:

5)  Կարինը պաշարող ապստամբները, տեղեկանալով Արձնիի ճակատամարտի 
տխուր վախճանի մասին, Մուշեղ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ շարժվեցին 
դեպի Բագրևանդ գավառ։

6)  Հայ նախարարական համակարգը, չնայած խալիֆայության դաժան բռնու թյուն
ներին, պահպանվել էր, որի հողատիրական հիմքը կազ մում էին Բագրատունյաց, 
Սյունյաց, Մամիկոնյանների և Արծրունիների իշխանական տիրույթները։

17. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Աշոտ Մսակերին հայոց իշխանաց իշխանի պաշտոնում հաջորդել է որդին՝ 

Տարոնի տեր Սմբատ Բագրատունին։
2)  «Արյան լիճ» կոչվող լեռնային բարձրադիր լճի ափին արաբների դեմ տեղի ունե

ցած ճակատամարտն ավարտվել է հայերի հաղթանակով։
3)  Հայ նախարարները հայոց իշխանաց իշխան Բագարատ Բագրատունու գլխա վո

րությամբ 848 թ. արաբ հարկահավաքին թույլ չտվեցին երկրի սահ մանն անցնել 
և հենց այդտեղ էլ նրան հանձնեցին հարկերը։

4)  Յուսուֆը Վանում խաբեությամբ ձերբակալեց Բագարատին և ուղարկեց խալի
ֆայություն։

5)  Հայոց իշխան Եսայի Աբու–Մուսեի քաջարի զինվորները մոտ մեկ տարի անառիկ 
պահեցին Քթիշ ամրոցը (Տող գյուղի մոտ)։

6)  Աշոտ Բագրատունին՝ Բագարատ Բագրատունու որդին, 855 թ. ճանաչվեց հայոց 
իշխան ու սպարապետ։

18.  Պատմահոր «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությանը վերաբերող ստորև տրված 
պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Աշխատությունը բաղկացած է երեք գրքից. առաջին գիրքը կոչվում է «Հայոց նա
հապետների ծննդաբանությունը»։

2)  Առաջին գրքում ներկայացված են Հայկ նահապետը և նրան հաջորդած Հայ կա
զուն սերունդները՝ մինչև Տիգրան Երվանդյանի և նրա զարմերի ժա մա նակները։

3) Երկրորդ գիրքը կոչվում է «Բան միջակ պատմութեան մերոցն նախնեաց»:
4)  Երկրորդ գրքի հիմնական դեմքերն են հայոց Արամ, Պարույր, Արտաշես, 

Արտավազդ և Տրդատ Մեծ թագավորները, Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը և մյուս 
հոգևոր այրերը։

5) Պատմահոր աշխատության երրորդ գիրքը կոչվում է «Ողբ»։
6)  Երրորդ գրքի պատմական դեմքերն են IV դարի և V դարի սկզբի ազգային 

գործիչները։

19. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Բագրատունիների օրոք Հայաստանը թևակոխել է զարգացման նոր աստի ճան. 

վաղմիջնադարյան փուլից անցել է զարգացած ավատատիրության դարաշրջան։
2)  Աբասի օրոք երկրի հիմնական նահանգներում՝ Այրարատում, Ծոփքում, Տայքում, 

Վասպուրականում, կառուցվել են ջրամբարներ, ջրանցքներ:
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3)  Աշոտ III–ի օրոք կառուցվել է Անին ընդգրկող պարիսպների առաջին գիծը, իսկ 
Սմբատ II–ի օրոք՝ երկրորդ գիծը:

4)  Անանիա Մոկացին կաթողիկոսական նստավայրը Աղթամար կղզուց տեղափոխել է 
Անի:

5)  Բագրատունյաց Հայաստանն իր հզորության ու ծաղկման գագաթնակետին է 
հասել Սմբատ II–ի օրոք։

6)  Գագիկ II–ի օրոք են կառուցվել Անիի Կաթողիկե եկեղեցին և Գագկաշեն տաճարը։

20. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Թյուրք–սելջուկների երրորդ արշավանքը դեպի Հայաստան գլխավորել է Տուղրիլը:
2)  Սյունիքի թագավորը հպատակություն հայտնեց սելջուկներին:
3)  Անիի Բագրատունիներին ենթակա հայկական թագավորություններից ամե

նաերկարը գոյություն է ունեցել Սյունիքի թագավորությունը:
4)  Քոչվոր անասնապահ թյուրք–սելջուկները Հայաստանում ու Փոքր Ասիայում 

առաջին անգամ հայտնվել են դեռևս X դարում` իբրև վարձկաններ արաբական 
բանակում:

5)  Մանազկերտի ճակատամարտում բյուզանդացիները ծանր պարտություն են 
կրել, բազմաթիվ գերիների հետ թյուրք–սելջուկների ձեռքն է ընկել նաև կայսր 
Մոնոմախը:

6)  Մանազկերտի ճակատամարտից երեք տարի անց Փոքր Ասիայում հաս տատ վել է 
սելջուկների պետության իշխանությունը:

21. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Սելջուկյան ավերիչ արշավանքներին Տաշիր–Ձորագետի և Սյունիքի թա գա վորու

թյունները դիմակայեցին և, օգտվելով սելջուկների թուլացումից, վե րականգնե
ցին իրենց տիրույթները:

2)  Պատահական դիպվածի հետևանքով գերված Իվանեին վերադարձնելու 
դիմաց նրա եղբայր Զաքարե Զաքարյանը դադարեցրեց Խլաթի պաշարումը և 
նահանջեց:

3)  Մառիի ճակատամարտում մոնղոլները կիրառեցին պայքարի խորամանկ ձև. 
կազմակերպեցին կեղծ նահանջ, իսկ երբ հայկական ուժերն անցան հակագրո
հի, թաքստոցում գտնվող ուժերով հարվածեցին թիկունքից։

4)  Նվաճումների սկզբնական շրջանում մոնղոլները Հայոց եկեղեցու նկատ մամբ 
մեղմ քաղաքականություն էին վարում, սակայն XIV դ. վերջին, երբ մոնղոլներն 
ըն դունեցին իսլամը, սկսեցին խիստ ճնշումներ գործադրել:

5)  Ծանոթ լինելով Այսրկովկասի իրավիճակին՝ մոնղոլներն իրենց զորքը բաժա նե
ցին ջոկատների, որոնք դրանց հրամանատարների՝ մամլուքների գլխա վորու
թյամբ սկսեցին հպատակեցնել երկրամասը։

6)  Մոնղոլները 1236 թ. պաշարեցին Անին, և անեցիները, ընդունելով մոնղոլ պատ
վիրակների պահանջը, անձնատուր եղան։
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22. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Կիլիկյան Հայաստանը, որպես պետություն, ունեցել է մինչև 50 հազ. քառ. կմ 

տարածք։
2)  Խաչակիր մատենագիրները Կիլիկիան անվանել են «Հայաստան», «Ներքսա

գույն Հայք»։
3)  Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակաշրջանում հայկական աղբ յուր նե

րում երկիրն անվանվել է «Հայոց աշխարհ», «Կիլիկյան Հայաստան»։
4)  Կարսի թագավոր Գագիկ Կարսեցին իր թագավորության դիմաց բյու զան դական 

կայսրից ստացել էր Կիլիկյան Տավրոսում գտնվող Հռոմկլա բերդը։
5)  Անիի Բագրատունյաց վերջին թագավոր Գագիկ II–ը հաստատվել էր Կիլի կիայի 

սահմանագլխին գտնվող Պիր բերդաքաղաքում։
6)  Խաչակիրներն առաջին անգամ հայտնվել են Կիլիկիայում Թորոս I իշխանի հոր՝ 

Կոստանդինի կառավարման շրջանում։

23. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Բագրատունի թագավորների հենարանն էր ասպետական գունդը, որը կազմված էր 

թագավորական տիրույթներից հավաքագրված ռազմիկներից։
2)  Բագրատունիների ժամանակաշրջանում, ինչպես Արշակունյաց շրջանում, լուրջ 

հակասություններ ծագեցին թագավորի և եկեղեցու միջև։
3)  Բագրատունյաց հարստության օրոք Հայաստանի կենտրոնախույս ուժերը խրա

խուսվում էին սահմանակից երկու հզոր պետությունների՝ Արաբական խալիֆա
յության և Պարսկաստանի կողմից։

4)  Բյուզանդիան իր հերթին հայոց պետությունը թուլացնելու, երկրի արևելյան 
երկրա մասերը կայսրությանը միացնելու հետևողական քաղաքականություն էր 
վարում։

5)  Բյուզանդիան X դարի երկրորդ կեսից Հայաստանի նկատմամբ գործադրեց նվա
ճողական քաղաքականություն։

6)  Հայաստանի, հատկապես ծայրագավառների նշանավոր իշխանություննե
րը Բագրատունիների օրոք տնտեսական և ռազմական բավարար հզորություն 
ունեին և ինքնաբավ կյանք էին վարում՝ հաճախ ձգտելով անկախության։

24. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Իկոնիայի սուլթանությունը, որ ստեղծվել էր Պարսկաստանում, ընդարձա կում էր 

իր տարածքները Բյուզանդիայի հաշվին։
2)  Իկոնիայի սուլթանությունը և Եգիպտոսը թշնամաբար էին տրամադրված Կիլի

կյան Հայաստանի նկատմամբ։
3)  Երուսաղեմը գրավելուց հետո Եգիպտոսի Այուբյան սուլթանությունը որոշ ժա մա

նակ զբաղված էր խաչակրաց տիրույթների նվաճումով և չէր ան հանգստաց նում 
Ռուբինյան իշխանությանը։

4)  Երուսաղեմը մահմեդականներից հետ գրավելու համար 1189 թ. սկսվեց խա
չակրաց երրորդ արշավանքը։
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5)  Միրիոկեֆալոնի ճակատամարտից հետո Իկոնիայի սուլթանությունը մեկընդ
միշտ հրաժարվել էր Կիլիկիայից։

6)  Սրբազան հռոմեական կայսրության կայսր Ֆրիդրիխ Շիկամորուսը Լևոն II– ին 
Կիլիկիայի թագավոր ճանաչելու համա ձայ նություն տվեց։

25. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Կիլիկյան Հայաստանում երկրի կառավարումը թագավորն իրականացնում էր 

գործակալությունների միջոցով, որոնք քսանից ավելի էին։
2)  Կիլիկյան հայոց թագավորության հռչակումից հետո վերականգնվեց նաև թագա

դիր ասպետություն գործակալությունը, որը կրկին հանձնվեց Բագ րա տունիներին։
3)  Կիլիկիայի հայոց պետության գործակալությունների մեջ բավական ազդե ցիկ 

տեղ էր զբաղեցնում արքունի քարտուղարությունը, որի գլխավոր պաշտոն յան 
կոչվում էր կանցլեր։

4)  Կիլիկիայի հայոց պետության բանակում կարևոր տեղ ուներ նաև ռազմական 
նավատորմը:

5)  Խնամակալության (պայլության) գործակալությունը ստեղծվել էր Կիլիկիայի 
հայոց թագավորության հռչակումից հետո:

6)  Կիլիկյան արքունի պալատի կառավարիչը՝ սենեսկալը, հետևում էր արքունի 
կարգ ու կանոնի պահպանմանը:

26. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1) Էջմիածինը XIV դ. կեսերից դարձել է Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նստավայրը։
2)  Հայոց եկեղեցու նվիրապետական կառույցներից էր Աղվանից եկեղեցին, որի կա

թողիկոսանիստ կենտրոնը XIV դարի վերջերից Գանձասարի վանքն էր:
3) «Շահ–ի Արման» Կարա–Յուսուֆի մահից հետո գահն անցել է Ջհանշահին։
4)  Ջհանշահը և Այրարատյան նահանգի կառավարիչ Յաղուբ բեկը ոչ միայն չեն 

խոչընդոտել Էջմիածնում մեծ ժողովի գումարումը, այլև նպաստավոր պայման
ներ են ստեղծել հայ ժողովականների համար:

5)  Ստեփանոս Սալմաստեցի կաթողիկոսի կողմից Սալմաստում հրա վիրված 
գաղտ նի խորհրդակցությունը որոշել է նրա գլխավորությամբ պատ վիրա կություն 
ուղարկել Եվրոպա:

6)  Միքայել Սեբաստացի կաթողիկոսը Սեբաստիայում գումարած գաղտնի ժո ղո վի 
անունից Աբգար Թոխաթեցու ղեկավարությամբ պատվիրակություն է ուղարկել 
Վենետիկ:

27. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1) Վանի համահայկական տերությունը արևելյան տիպի դաշնային պետություն էր:
2)  Ըստ «Աշխարհացույց»–ի՝ Մեծ Հայքը բաժանված էր 191 աշխարհների:
3)  Հայ Արշակունիների թագավորության անկումից հետո պահպանված հայ նախա

րարական համակարգը միջնադարում եղել է հայոց պետականության կրողն ու 
պահապանը:

4)  Վաղմիջնադարյան Հայաստանում հողատիրության ձևերից էր գանձագին կոչ 
վածը. այդ կարգի հողերը պետական էին և տրվում էին ծառայության դիմաց:
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5)  Հորից որդուն ժառանգաբար անցնող խոշոր մասնավոր հողերը կոչվել են հայ
րենիք:

6)  Բագրատունիների օրոք պահպանվել է Արշակունյաց ժամանակաշրջանին այն
քան բնորոշ հակասությունը թագավորի և եկեղեցու միջև, սակայն հայոց կաթո
ղիկոսը ճանաչում էր թագավորի գերիշխանությունը:

28. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայկազուն–Երվանդականների թագավորությունում արքայից հետո երկրի կա

րևորագույն դեմքը քրմապետն էր։
2)  Հայր մարդպետն իրականացնում էր արքունի կալվածքների ու գանձարանի 

հսկողու թյունը և Արտաշեսյան սեպուհների դաստիարակությունը։
3)  Կիլիկյան Հայաստանում մարաջախտը զբաղվում էր բանակի սպառա զի նու թյան 

և պարենի մատակարարմամբ:
4)  Կիլիկյան Հայաստանում արքունական հեծելազորի հրամանատարը կոչվում էր 

սպասալար, որը գունդստաբլի անմիջական տեղակալն էր:
5)  Հիվանդախնամների միաբանությունը պարտավոր էր Կիլիկյան Հայաստա նի 

բանակին տարեկան տրամադրել 2400 հեծյալ ռազմիկ:
6)  Կիլիկյան Հայաստանում սպարապետությունը Հեթումյանների հարստու թյան 

ժառանգական պաշտոնն էր:

29. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Կիլիկիայի կառավարիչ նշանակված Ապլղարիպ Արծրունուն էին հանձնվել Մսիս, 

Ադանա, Տարսոն քաղաքները և Լամբրոն ու Պապեռոն ամրոցները:
2)  Փիլարտոս Վարաժնունին, հենվելով հիմնականում խաչակիրներից կազմ ված 

զինո ւժի վրա, կարողացավ որոշ ժամանակ դիմագրավել սելջուկների առաջ խա
ղացմանը դեպի հայկական իշխանության սահմանները:

3)  Ռուբինյան իշխանության գոյությանը սպառնում էին ոչ միայն Բյուզանդիան, 
այլև սելջուկները, ուստի Կոստանդին իշխանը հարկադրված էր պայքարել երկու 
թշնամիների դեմ։

4)  Խաչակիրների երկու բանակներ 1096 թ. մտել էին Կիլիկիա և ձեռնամուխ եղել 
Դաշտային Կիլիկիայի քաղաքների նվաճմանը:

5)  Խաչակիրները համագործակցել են Կիլիկիայում ստեղծված հայկական իշխանու
թյան հիմնադիր Ռուբեն իշխանի հետ։

6)  Մանազկերտի ճակատամարտից հետո սելջուկների մի մասը հաստատվել էր Փոքր 
Ասիայում և այստեղ ստեղծել իրենց պետությունը՝ Իկոնիայի սուլ թա նությունը։

30. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1) Մլեհին հաջորդել է նրա հորեղբայր Ստեփանեի որդի Ռուբենը։
2)  Օգտվելով Բյուզանդիայի և Իկոնիայի սուլթանության միջև առաջացած թշնաման

քից՝ Ստեփանեն գրավել է Կիլիկիայի արևմտյան շրջանները, որի շնորհիվ 
Կիլիկիայում վերացան բյուզանդական տիրապետության վերջին հենակետերը։

3)  Հալեպի սուլթան Սալահ ադ Դինը իր պետությանն է միացրել Ասորիքի և Պա ղես
տինի մի մասը ու պայքար սկսել խաչակիրների դեմ։
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4)  XII դարի վերջին Կիլիկյան Հայաստանը Մերձավոր Արևելքի ամենաուժեղ քրիս
տոնյա պետությունն էր։

5)  Արքայական թագ ձեռք բերելու նպատակով Լևոն II–ը բանակցություններ է սկսել 
Հռոմի պապի և Սրբազան հռոմեական կայսրության կայսր Հենրիխ IV–ի հետ։

6)  Լևոն II իշխանի թագադրության հարցով շահագրգռված էր նաև Բյուզան դիան, 
որը փորձում էր Հայոց եկեղեցին ենթարկել կաթոլիկ եկեղեցուն։

31. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Կիլիկյան Հայաստանի մշտական բանակի կազմակերպումը սկսվել է Լևոն II–ի 

օրոք։
2)  Կիլիկյան Հայաստանի բանակում մեծ էր արքունական հեծելազորի հրամանա

տարի՝ սպասալարի դերը։
3)  Սպարապետությունը Կիլիկյան Հայաստանում Ռուբինյանների ժառան գա կան 

պաշտոնն էր։
4)  Պատերազմի ժամանակ Կիլիկյան Հայաստանը կարող էր ռազմադաշտ հանել 

80–100 հազար զորք։
5)  Կիլիկյան Հայաստանում կանցլերի պաշտոնը սովորաբար տրվում էր Սսի արքե

պիսկոպոսին կամ կրթված և լեզուներ իմացող այլ հոգևորականի։
6)  Կիլիկյան Հայաստանի կանոնավոր բանակի հիմնական կորիզը հեծելա զորն էր:

32.  Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգի բնութագրական կողմերի վերաբեր
յալ ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք` սխալ.

1)  Կիլիկյան Հայաստանում թագադիր գործակալությունը ստեղծվել էր դեռևս Ռու
բինյան առաջին իշխանների օրոք:

2)  Կիլիկյան Հայաստանում կանցլերը ղեկավարում էր օտար երկրների ներ կա յա
ցուցիչների հետ բանակցությունները:

3)  Պայլը Կիլիկյան Հայաստանի թագավորի մանկահասակության դեպքում իրա
կանացնում էր ոչ միայն նրա, այլև ամբողջ երկրի խնամակալությունը:

4)  Կիլիկյան Հայաստանում թագադիրը հետևում էր նաև արքունի կարգ ու կանոնի 
պահպանմանը:

5)  Կիլիկյան Հայաստանում արքունիքի մեջ մտնում էին արքունի խորհուրդը, բարձ
րագույն դատական ատյանը և գործակալությունները:

6) Կիլիկյան Հայաստանում պայլը թագավորի առաջին խորհրդականն էր:

33. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Բագրատունիներին ենթակա հայկական թագավորություններից ամենից ընդար 

ձակը Սյունիքինն էր:
2)  Սյունիքի թագավորության կենտրոնը սկզբում Կապանն էր, հետո՝ Սյունի ավանը:
3) Կարսի թագավորությունը գոյություն է ունեցել մեկուկես դար:
4)  Տարոնում հաստատվել էր Բագրատունիների ինքնուրույն մի իշխանություն, որը 

գոյություն ունեցավ մինչև 986 թվականը:
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5) Ա րաբական խալիֆայությունը ամեն կերպ խրախուսում էր Հայաստանի կենտրո
նախույս ուժերին:

6)  Բագրատունի թագավորներին հաջողվեց կենտրոնախույս ուժերի դեմ պայ քա
րում լիակատար հաղթանակ տանել:

34. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ղազար Փարպեցին վկայել է նախամեսրոպյան շրջանում հայերեն գրերի գոյու

թյան մասին, սակայն նախաքրիստոնեական հայ գրերի մասին մատե նագրա
կան այլ տեղեկություններ չեն պահպանվել:

2)  IV դ. սկզբին մայրենի լեզվով գիր և գրականություն ունենալն ազգապահպանու
թյան խնդիր էր դարձել, քանի որ հայոց գրավոր լեզուն կենսական անհրաժեշ
տություն էր թե՛ պետության, թե՛ եկեղեցու և թե՛ ներկա ու ապագա սերունդներին 
կրթելու և դաստիարակելու համար:

3)  Սահակ Պարթևի նախաձեռնությամբ V դ. սկզբին Արտաշատում եկեղեցական 
ժողով է գումարվել, որտեղ, ըստ Կորյունի, որոշվել է «հայ ազգի համար նշանա
գրեր գտնել»:

4)  Մաշտոցը տառեր է ստեղծել նաև վրաց և Կուրի ձախափնյա մասում գտնվող բուն 
Աղվանքի ցեղերից մեկի` գարգարացիների լեզուների համար:

5)  Կայսր Թեոդոսիոս II–ի թույլտվությամբ քրիստոնեական ուսմունքն Արևմտյան 
Հայաստանում վարդապետելիս Մաշտոցը հայերեն բանավոր թարգմանել էր 
Սուրբ Գիրքը:

6) Մաշտոցը Արցախում հիմնել է Գանձասարի դպրոցը:

35. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Անիի Բագրատունյաց թագավորության, Կիլիկյան Հայաստանի և Զաքարյան նե

րի իշխանության ժամանակաշրջանում նպաստավոր պայման ներ էին ստեղծվել 
կրթական համակարգի զարգացման համար։

2)  «Յոթ ազատ արվեստների» Եռյակ ենթահամակարգը ներառում էր քերա կա նու
թյունը, ճարտասանությունը, տրամաբանությունը։

3)  X–XIV դարերում Հայաստանում կրթական համակարգը բաղկացած էր տար րա
կան և բարձրագույն տիպի դպրոցներից։

4) Վարդապետարաններում ուսման տևողությունը 7–8 տարի էր։
5)  Միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնագիտական կենտրոններից էր 

Գլաձորի համալսարանը, որտեղ իրենց գիտամանկավարժական գործու նե ու
թյունն են անցկացրել Ներսես Մշեցին, Դավիթ Ալավկաորդին, Հովհան Որոտ
նեցին։

6) Սկևռայի դպրոցը հիմնադրել էր Ներսես Լամբրոնացին։
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ՄԱՍ Գ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1.  Ո՞ր թվա կա նին է պա տե րազմ սկս վել օսմանյան պե տու թյան և Վե նե տի կի հան
րա պե տու թյան միջև.

1) 1666 թ.  2) 1643 թ.  3) 1645 թ.  4) 1663 թ.

2.  Ե՞րբ է հայոց կա թո ղի կոս Խա չա տուր Գա ղա տա ցին նա մակ գրել Ֆրան սի այի 
Լյու դո վի կոս XIV թա գա վո րին.

1) 1663 թ.  2) 1679 թ.  3) 1683 թ.  4) 1666 թ.

3.  Մահ տե սի Շահ մու րա տը հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կազ մում Փա րիզ է ժա
մա նել բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նա կե լու հա մար.

1) 1663 թ.  2) 1666 թ.  3) 1683 թ.  4) 1689 թ.

4. Ե՞րբ է գու մար վել Էջ մի ած նի գաղտ նի ժո ղո վը.
1) 1666 թ.  2) 1677 թ.  3) 1678 թ.  4) 1547 թ.

5.  Ե՞րբ է Հա կոբ Ջու ղայե ցին բա նակ ցու թյուն ներ սկ սել Ռեչ Պոս պո լի տայի թա գա
վո րի հետ.

1) 1677 թ.  2) 1678 թ.  3) 1679 թ.  4) 1689 թ.

6. Ե՞րբ է հրա վիր վել Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը.
1) 1677 թ.  2) 1679 թ.  3) 1689 թ.  4) 1699 թ.

7.  Ե՞րբ է Իս րայել Օ րին ժամանել Ռու սաս տան՝ Պետրոս I–ին հանդիպելու 
նպատակով.

1) 1699 թ.  2) 1701 թ.  3) 1700 թ.  4) 1702 թ.

8. Ե՞րբ է Իս րայել Օ րին ժա մա նել Շա մա խի.
1) 1706 թ.  2) 1701 թ.  3) 1708 թ.  4) 1709 թ.

9. Ե՞րբ է Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև կնք վել պայ մա նա գիր.
1) 1724 թ. հու նի սի 7 –ին   3) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 12 –ին
2) 1724 թ. հու նի սի 12 –ին   4) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26 –ին 

10. Ե՞րբ են թուր քե րը պա շա րել Եր ևան քա ղա քը.
1) 1724 թ. հու նի սի 7 –ին   3) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 12 –ին
2) 1724 թ. հու նի սի 12 –ին   4) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26 –ին 
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11.  Ե՞րբ են Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րը պայ մա նա գիր կն քել Գան ձա կի մահ
մե դա կան նե րի հետ.

1) 1722 թ.  2) 1723 թ.   3) 1724 թ.  4) 1728 թ.

12. Ե՞րբ է թուր քա կան ե րեք զո րա մաս ներ խու ժել Ար ցա խի Վա րան դա գա վառ.
1) 1726 թ.  2) 1723 թ.   3) 1724 թ.  4) 1725 թ.

13. Ե՞րբ է մա հա ցել Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը.
1) 1711 թ.  2) 1730 թ.   3) 1726 թ.   4) 1728 թ.

14. Ե՞րբ են հայ զո րա վար նե րը Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ ուղարկվել Սյու նիք.
1) 1722 թ.  2) 1723 թ.   3) 1724 թ.   4) 1721 թ.

15.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Դա վիթ բե կի ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը «ջ ևան շիր» կոչ
վող ցե ղի դեմ.

1) 1722 թ. աշ նա նը    3) 1724 թ. գար նա նը
2) 1723 թ. ձմ ռա նը    4) 1721 թ. աշ նա նը 

16. Ե՞րբ են թուր քե րը պա շա րել Հա լի ձո րը.
1) 1726 թ. մար տին    3) 1727 թ. մար տին
2) 1726 թ. աշ նա նը    4) 1727 թ. աշ նա նը 

17. Ե՞րբ է մա հա ցել Դա վիթ բե կը.
1) 1727 թ.  2) 1728 թ.   3) 1729 թ.  4) 1730 թ.

18. Ե՞րբ է Մխի թար սպա րա պե տը թուր քե րին պար տու թյան մատ նել Օր դու բա դում. 
1) 1727 թ.  2) 1728 թ.  3) 1729 թ.  4) 1730 թ.

19. Ե՞րբ է սպան վել Մխի թար սպա րա պե տը. 
1) 1727 թ.  2) 1728 թ.  3) 1729 թ.  4) 1730 թ.

20. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Եղ վար դի ճա կա տա մար տը.
1) 1736 թ. մար տին    3) 1735 թ. հու նի սին
2) 1730 թ. հուն վա րին   4) 1735 թ. հու լի սին 

21. Ե՞րբ է կնք վել Է րզ րու մի պայ մա նա գի րը.
1) 1724 թ.  2) 1747 թ.  3) 1735 թ.  4) 1736 թ.

22. Ե՞րբ են ստեղծ վել Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րը.
1) 1722–1728 թթ.    3) 1735 թ.
2) 1730 թ.     4) 1736 թ.

23.   Ե՞րբ է ան գլի ա կան «Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյու նը» պայ մա նա գիր կն քել 
հայ վա ճա ռա կան նե րի հետ.

1) 1683 թ.  2) 1688 թ.  3) 1690 թ.  4) 1699 թ.
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24. Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը, հա կա ռակ հոր կամ քի, ո ւղ ևոր վել Ա նգ լի ա.
1) 1751 թ.  2) 1759 թ.  3) 1762 թ.  4) 1761 թ.

25.  Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը մեկ նել Հա յաս տան` տի րող ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու 
նպա տա կով.

1) 1751 թ.  2) 1759 թ.  3) 1762 թ.  4) 1761 թ.

26.  Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը Վո րոն ցո վին ներ կա յաց րել Հա յաս տա նի ա զա տագ րու
թյան իր ծրա գի րը.

1) 1770 թ.  2) 1761 թ.  3) 1764 թ.  4) 1766 թ.

27. Ե՞րբ են Է մի նը և Հե րակլ II–ը խրա խու սա կան նա մակ ներ ու ղար կել Հով նա նին.
1) 1759 թ.  2) 1761 թ.  3) 1764 թ.  4) 1770 թ.

28. Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը վե րա դար ձել Հնդ կաս տան.
1) 1751 թ.  2) 1761 թ.  3) 1764 թ.   4) 1770 թ.

29. Ե՞րբ է սկս վել ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը.
1) 1764 թ.  2) 1768 թ.  3) 1769 թ.   4) 1770 թ.

30.  Ե՞րբ է Մով սես Սա րա ֆյա նը Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան իր ծրա գի րը ներ
կա յաց րել Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ային. 

1) 1783 թ.   2) 1768 թ.  3) 1769 թ.   4) 1771 թ.

31. Ե՞րբ է կնք վել Գե որ գիևս կի դաշ նա գի րը.
1) 1769 թ.   2) 1768 թ.  3) 1783 թ.   4) 1786 թ.

32.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Մադ րա սի հայ կա կան տպա րա նը.
1) 1771 թ.   2) 1772 թ.  3) 1786 թ.   4) 1770 թ.

33. Ե՞րբ է լույս տե սել « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գիր քը.
1) 1771 թ.   2) 1772 թ.  3) 1781 թ.  4) 1792 թ.

34. Ե՞րբ է « Նոր տետ րա կը» թարգ ման վել ռու սե րեն.
1) 1790 թ.   2) 1772 թ.  3) 1786 թ.  4) 1792 թ.

35. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Գան ձա կը. 
1) 1801 թ.  2) 1804 թ.  3) 1805 թ.  4) 1808 թ.

36. Ե՞րբ է կնք վել Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1812 թ. մայի սի 16–ի ն    3) 1813 թ. հու նի սի 12–ի ն
2) 1812 թ. սեպ տեմ բե րի 4–ի ն  4) 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ին 

37. Ե՞րբ է սկս վել XIX դա րի ռուս–թուր քա կան ա ռա ջին պա տե րազ մը. 
1) 1805 թ. մայի սին    3) 1806 թ. դեկ տեմ բե րին
2) 1804 թ. սեպ տեմ բե րին    4) 1808 թ. հոկ տեմ բե րին 
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38. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Փոքր Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տը.
1) 1807 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  3) 1806 թ. մայի սին 18–ի ն
2) 1808 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ի ն  4) 1807 թ. հու նի սի 18–ին 

39.  Ե՞րբ են ռուս նե րը գրա վել Ա խալ քա լա քի բեր դը.
1) 1806 թ.  2) 1807 թ.  3) 1810 թ.   4) 1811 թ.

40. Ե՞րբ է կնք վել Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1812 թ. մայի սի 16–ի ն   3) 1813 թ. հու նի սի 12–ի ն
2) 1812 թ. սեպ տեմ բե րի 4–ի ն  4) 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ին 

41. Ե՞րբ է Ա բաս–Միր զայի բա նա կը պա շա րել Շու շի ի բեր դը.
1) 1826 թ. հու նի սին    3) 1826 թ. հու լի սին
2) 1826 թ. մայի սին    4) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին 

42. Ե՞րբ են Եր ևա նի խա նի զին ված ու ժե րը ներ խու ժել Շի րակ և Փամ բակ.
1) 1828 թ. նոյեմ բե րին    3) 1826 թ. հու լի սին
2) 1826 թ. մայի սին    4) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին 

43. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Շամ քո րի ճա կա տա մար տը.
1) 1826 թ. հու լի սի 30–ի ն   3) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 13–ի ն
2) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ին   4) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ին 

44. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Գան ձա կի ճա կա տա մար տը.
1) 1826 թ. հու լի սի 30–ի ն   3) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 13–ի ն
2) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ի ն  4) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ին 

45. Ե՞րբ են կազ մա վոր վել հայ կա մա վո րա կան գու մար տակ ներ. 
1) 1828 թ. գար նա նը   3) 1826 թ. գար նա նը
2) 1825 թ. գար նա նը   4) 1827 թ. գար նա նը 

46. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը.
1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 

47. Ե՞րբ են ռուս նե րը գրա վել Սար դա րա պա տը.
1) 1826 թ. հու լի սին    3) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին
2) 1827 թ. մար տին    4) 1828 թ. փետր վա րին 

48. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Եր ևա նի բեր դը.
1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
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49. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը մտել Թավ րիզ.
1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 

50. Ե՞րբ է կնք վել Թուրք մեն չայի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1828 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1828 թ. փետր վա րի 10–ին 

51. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Կար սը.
1) 1828 թ. ապ րի լի 17–ի ն    3) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն
2) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    4) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ին 

52. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը պա շա րել Ա խալ քա լա քի բեր դը.
1) 1828 թ. ապ րի լի 17–ի ն    3) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն
2) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    4) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ին 

53. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Ա խալց խայի բեր դը.
1) 1828 թ. ապ րի լի 17–ի ն    3) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն
2) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    4) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ին 

54. Ե՞րբ է Բա յա զե տի բեր դը տե ղի փա շան հանձ նել ռուս նե րին.
1) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    3) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ի ն
2) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն   4) 1828 թ. օ գոս տո սի 28–ին 

55. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Հա սան Կա լան.
1) 1829 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1829 թ. հու նի սի 27–ի ն
2) 1829 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին 

56. Ե՞րբ է ռու սա կան բա նա կը մտել Է րզ րում.
1) 1829 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1829 թ. հու նի սի 27–ի ն
2) 1829 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին 

57. Ե՞րբ է կազմ վել Հայ կա կան մար զը. 
1) 1828 թ. մար տի 21–ի ն   3) 1827 թ. մար տի 21–ի ն
2) 1840 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1849 թ. ապ րի լի 9–ին 

58. Ե՞րբ է Վ. Բեհ բու թո վը նշա նակ վել Հայ կա կան մար զի կա ռա վա րիչ. 
1) 1830 թ.  2) 1838 թ.   3) 1846 թ.   4) 1849 թ. 

59. Ե՞րբ է հրա պա րակ վել թան զի մա թը. 
1) 1836 թ.   2) 1839 թ.   3) 1844 թ.   4) 1849 թ. 

60. Ե՞րբ է լու ծար վել Հայ կա կան մար զը. 
1) 1836 թ.   2) 1840 թ.  3) 1846 թ.   4) 1828 թ. 
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61. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Կով կա սի փո խար քա յու թյու նը.
1) 1840 թ.   2) 1844 թ.   3) 1846 թ.   4) 1849 թ.

62. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Եր ևա նի նա հան գը.

1) 1840 թ.   2) 1844 թ.   3) 1846 թ.   4) 1849 թ.

63. Ե՞րբ է հրա պա րակ վել Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյու նը. 

1) 1828 թ. մար տի 21–ի ն   3) 1846 թ. մար տի 21–ի ն
2) 1836 թ. մար տի 11–ի ն   4) 1849 թ. մար տի 11–ին 

64. Ե՞րբ է սկս վել Ղրի մի պա տե րազ մը.

1) 1853 թ. աշ նա նը    3) 1853 թ. սկզ բին
2) 1853 թ. ամ ռա նը    4) 1854 թ. գար նա նը 

65.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Ար ևե լյան պա տե րազ մը.

1) 1856 թ.  2) 1829 թ.   3) 1877 թ.  4) 1878 թ.

66. Ե՞րբ է կնք վել Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը. 

1) 1855 թ. հուն վա րին   3) 1854 թ. նոյեմ բե րին 
2) 1855 թ. մայի սին    4) 1856 թ. մար տին 

67. Ե՞րբ է Ռու սաս տա նը պա տե րազմ սկ սել օս մա նյան Թուր քի այի դեմ.

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1877 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1877 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին 

68. Ե՞րբ է Եր ևա նյան ջո կա տը գրա վել Բա յա զե տը. 

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1877 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1877 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին 

69. Ե՞րբ է Հ. Լա զար ևի զո րա մա սը գրա վել Կար սը.

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1877 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1877 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին 

70. Ե՞րբ է կնք վել Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը. 

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն
2) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  4) 1878 թ. հու լի սի 1–ին 

71. Ե՞րբ է կնք վել ռուս–ա նգ լի ա կան հա մա ձայ նա գի րը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 18–ի ն   4) 1878 թ. հու նի սի 1–ին 

72. Ե՞րբ է կնք վել ան գլո–թուր քա կան գաղտ նի հա մա ձայ նա գի րը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 18–ի ն   4) 1878 թ. հու նի սի 1–ին 
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73. Ե՞րբ է սկս վել Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. հու նի սի 1–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 1878 թ. հու լի սի 1–ին 

74. Ե՞րբ է ա վարտ վել Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. հու նի սի 1–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 1878 թ. հու լի սի 1–ին 

75.  Ե՞րբ է Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վը հաս տա տել ա րևմ տա հայե րի ազ
գային կա նո նադ րու թյու նը.

1) 1860 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1863 թ. մար տի 17–ի ն
2) 1860 թ. մայի սի 24–ի ն   4) 1859 թ. դեկ տեմ բե րին 

76.  Ե՞րբ է սուլ թա նը վա վե րաց րել ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյու նը.
1) 1860 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1863 թ. մար տի 17–ի ն
2) 1860 թ. մայի սի 24–ի ն   4) 1863 թ. մայի սի 24–ին 

77.  Ե՞րբ են Զեյ թու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե րը խորհր դակ ցու թյուն 
հրա վի րել Ս. Ա ստ վա ծած նի վան քում. 

1) 1862 թ. հու նի սի 2–ի ն   3) 1862 թ. օ գոս տո սի 2–ի ն
2) 1862 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1862 թ. օ գոս տո սի 29–ին 

78. Ե՞րբ են Ա զիզ փա շայի զոր քե րը լայ նա ծա վալ գրոհ ձեռ նար կել Զեյ թու նի վրա.
1) 1862 թ. հու նի սի 2–ի ն   3) 1862 թ. օ գոս տո սի 2–ի ն
2) 1862 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1862 թ. օ գոս տո սի 29–ին 

79. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» խմ բա կը.
1) 1869 թ.  2) 1874 թ.  3) 1881 թ.  4) 1872 թ.

80. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բա կը.
1) 1869 թ.  2) 1874 թ.  3) 1872 թ.   4) 1882 թ.

81. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը.
1) 1879 թ.  2) 1874 թ.  3) 1881 թ.   4) 1882 թ.

82. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյու նը.
1) 1883 թ.  2) 1879 թ.  3) 1881 թ.   4) 1882 թ.

83. Ե՞րբ է դա դա րել գոր ծե լուց « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյու
նը.

1) 1874 թ.  2) 1881 թ.  3) 1882 թ.   4) 1884 թ.

84. Ե՞րբ է ստեղծ վել Ար մե նա կան կու սակ ցու թյու նը.
1) 1888 թ.   2) 1885 թ.   3) 1887 թ.  4) 1890 թ.



ZANG
AK

214

85. Ե՞րբ է ստեղծ վել Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը.
1) 1883 թ.   2) 1885 թ.   3) 1887 թ.  4) 1890 թ.

86. Ե՞րբ է հրա տա րակ վել Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրա գի րը.
1) 1889 թ.   2) 1887 թ.   3) 1888 թ.  4) 1890 թ.

87.  Ե՞րբ են ստեղծ վել Կա րի նի ու Տրա պի զո նի հն չա կյան մաս նա ճյու ղե րը.
1) 1890 թ.   2) 1887 թ.   3) 1888 թ.  4) 1889 թ.

88.  Ե՞րբ է հնչակյանների ազգային թևը հան դես ե կել « Վե րա կազ մյալ հն չա կ
յաննե ր» անունով.

1) 1896 թ.   2) 1895 թ.   3) 1890 թ.  4) 1898 թ.

89.  Ե՞րբ է ստեղծ վել « Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյու նը. 
1) 1894 թ.   2) 1892 թ.   3) 1895 թ.   4) 1890 թ.

90.  Ե՞րբ է լույս տե սել «Դ րո շակ» թեր թի ան դրա նիկ հա մա րը.
1) 1892 թ.   2) 1894 թ.   3) 1890 թ.  4) 1898 թ.

91. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վը (հա մա գու մա րը).
1) 1890 թ.  2) 1891 թ.  3) 1892 թ.   4) 1894 թ.

92. Ե՞րբ է «Դ րո շա կում» տպագր վել ՀՅԴ ծրա գի րը.
1) 1890 թ.  2) 1891 թ.  3) 1894 թ.   4) 1896 թ.

93.    Երբ վա նի՞ց է Ա րա բոն` «որ պես քուրդ», զին ված հար ձա կում ներ գոր ծել թուր
քա կան հար կա հա վաք նե րի վրա.

1) 1885 թ.  2) 1887 թ.  3) 1890 թ.   4) 1893 թ.

94.  Ե՞րբ է Ա րա բոն մտել դաշ նակ ցու թյան շար քե րը.
1) 1885 թ.  2) 1892 թ.  3) 1893 թ.   4) 1890 թ.

95.  Ե՞րբ է ծն վել Աղ բյուր Սե րո բը.
1) 1860 թ.  2) 1862 թ.  3) 1864 թ.   4) 1865 թ.

96.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բաբ շե նի կռի վը. 
1) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  3) 1896 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ի ն  4) 1898 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին 

97. Ե՞րբ է սպան վել Աղ բյուր Սե րո բը.
1) 1896 թ.  2) 1895 թ.  3) 1899 թ.   4) 1904 թ.

98. Ե՞րբ է ծն վել Հրայր Դժոխ քը.
1) 1862 թ.  2) 1864 թ.  3) 1870 թ.   4) 1875 թ. 
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99. Ե՞րբ է ծն վել Գևորգ Չա վու շը.
1) 1862 թ.  2) 1864 թ.  3) 1870 թ.   4) 1875 թ.

100. Ե՞րբ է ծն վել Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը.
1) 1870 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  3) 1865 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1864 թ. փետր վա րի 25 –ին  4) 1870 թ. հոկ տեմ բե րի 25–ին 

101. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը. 
1) 1890 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի ն  3) 1892 թ. հուն վա րի 30–ի ն
2) 1890 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1895 թ. հու նի սի 3–ին 

102.  Ե՞րբ է հիմնադրվել « Խա րիսխ» զի նա գոր ծա րա նը Թավրիզում. 
1) 1890 թ.   2) 1891 թ.   3) 1892 թ.  4) 1895 թ.

103. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Գում Գա փո ւի ցույ ցը.
1) 1890 թ.   2) 1892 թ.   3) 1895 թ.  4) 1898 թ.

104. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բա բը Ա լի ի ցույ ցը. 
1) 1890 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի ն  3) 1892 թ. հուն վա րի 30–ի ն   
2) 1890 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին 

105. Ե՞րբ է Զե քի փա շայի զոր քը շարժ վել դե պի Սա սուն.
1) 1890 թ. գար նա նը   3) 1894 թ. ամ ռա նը
2) 1892 թ. գար նա նը   4) 1895 թ. ամ ռա նը 

106. Ե՞րբ է Գր գոյի տա նը հրա վիր վել ի նք նա պաշտ պա նա կան ժո ղով.
1) 1895 թ.  2) 1897 թ.  3) 1894 թ.   4) 1896 թ.

107. Ե՞րբ են Զեյ թուն տե ղա փոխ վել Գա րուն Ա ղա սին, Մխո Շա հե նը և ու րիշ ներ.
1) 1895 թ. աշ նա նը    3) 1894 թ. ամ ռա նը 
2) 1892 թ. գար նա նը   4) 1895 թ. ամ ռա նը 

108.   Ե՞րբ է մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյամբ հաշ տու թյուն կնք վել զեյ թուն ցի նե
րի և թուր քա կան կա ռա վա րու թյան միջև. 

1) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն   3) 1896 թ. հուն վա րի 30–ի ն
2) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1896 թ. հու նի սի 3–ին 

109.  Ե՞րբ են թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա մի դի ե ա կան գն դե րին հրա հան գել 
ներ խու ժել Վա նի հայ կա կան թա ղա մաս.

1) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն  3) 1896 թ. հուն վա րի 30–ի ն
2) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն   4) 1896 թ. հու նի սի 3–ին 

110. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Խա նա սո րի ար շա վան քը.
1) 1896 թ. հու նի սի 8–ի ն   3) 1898 թ. մայի սի 11–ի ն 
2) 1897 թ. հու լի սի 25–ի ն   4) 1898 թ. հու նի սի 12–ին 
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111.  Ե՞րբ է սուլ թա նին հանձն վել Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը.
1) 1895 թ. մայի սի 21–ի ն   3) 1895 թ. մայի սի 11–ի ն
2) 1896 թ. մայի սի 11–ի ն   4) 1894 թ. մայի սի 11–ին 

112.   Ե՞րբ է ըն դուն վել Հայոց ե կե ղե ցու ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման մա սին ցա րա
կան օ րեն քը.

1) 1903 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1903 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1905 թ. օ գոս տո սի 1 –ին 

113.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա լեք սանդ րա պո լի հա կա ցա րա կան ցույ ցը.
1) 1903 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1903 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1903 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1903 թ. օ գոս տո սի 1–ին 

114.  Ե՞րբ է մա հա փորձ կազ մա կերպ վել Գո լի ցի նի դեմ.
1) 1903 թ. հու նի սին    3) 1903 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1903 թ. հու լի սին    4) 1903 թ. դեկ տեմ բե րին 

115.  Ե՞րբ է Ռու սաս տա նի կայս րը չե ղյալ հայ տա րա րել իր ի սկ հաս տա տած հա կա
հայ օ րեն քը.

1) 1905 թ. փետր վա րի 6 –ին   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1904 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1905 թ. օ գոս տո սի 1–ին 

116.  Ե՞րբ է Պե տեր բուր գում գն դա կոծ վել բան վոր նե րի խա ղաղ ցույ ցը.
1) 1905 թ. հու նի սի 29–ի ն   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1905 թ. հու լի սի 12–ի ն   4) 1905 թ. օ գոս տո սի 1–ին 

117.  Ե՞րբ են սկս վել հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը.
1) 1905 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1905 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1905 թ. փետր վա րի 6–ին 

118.  Ե՞րբ են ա վարտ վել հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը.
1) 1906 թ. հու նի սին    3) 1906 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1906 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1907 թ. սեպ տեմ բե րին 

119.   Ե՞րբ է սկս վել Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան կենտ րո նա
կան ժո ղո վը.

1) 1905 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1906 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն
2) 1905 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1907 թ. փետր վա րի 6–ին 

120.  Ե՞րբ է սկս վել Ս. Ա ռա քե լոց վան քի ի նք նա պաշտ պա նա կան կռի վը.
1) 1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1901 թ. նոյեմբերի 27–ի ն
2) 1901 թ. նոյեմ բե րի 6–ի ն    4) 1901 թ. նոյեմբերի 11–ին 

121.  Ե՞րբ է Ա նդ րա նիկն իր զի նա կից նե րով մտել Ս. Ա ռա քե լոց վանք. 
1) 1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1903 թ. նոյեմ բե րի 27 –ին
2) 1901 թ. նոյեմ բե րի 6–ի ն   4) 1903 թ. ապ րի լի 1 –ին 
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122.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը.
1) 1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1902 թ. ապ րի լի 1–ի ն
2) 1901 թ. նոյեմ բե րի 27–ի ն   4) 1901 թ. մայի սի 27–ին 

123.  Ե՞րբ է Գե լի ե գու զան գյու ղում ստեղծ վել ի նք նա պաշտ պա նու թյան զինվորական 
մար մին.

1) 1904 թ. աշ նա նը    3) 1904 թ. գար նա նը  
2) 1903 թ. աշ նա նը    4) 1903 թ. գար նա նը 

124.   Ե՞րբ են թուր քա կան զոր քե րը գրա վել Սա սու նի ճա նա պարհ նե րը` կտ րե լով այն 
Մու շից.

1) 1901 թ. մար տին    3) 1904 թ. հուն վա րին  
2) 1903 թ. մար տին    4) 1905 թ. հուն վա րին 

125.  Ե՞րբ է զոհ վել Հրայ րը.
1) 1904 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1904 թ. ապ րի լի 13–ի ն
2) 1904 թ. նոյեմ բե րի 27–ի ն   4) 1905 թ. մայի սի 27–ին 

126.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա դա նայի հայե րի կո տո րա ծը.
1) 1911 թ.   2) 1908 թ.   3) 1909 թ.  4) 1912 թ.

127.  Ե՞րբ է ստեղծ վել Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րոն.
1) 1913 թ. նոյեմ բե րին   3) 1913 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1912 թ. մայի սին    4) 1912 թ. հոկ տեմ բե րին 

128.   Ե՞րբ է Գևորգ Ե–ն հայե րին պաշտ պա նե լու խնդ րան քով դի մել Վո րոն ցով–Դաշ կովին.
1) 1912 թ. հոկ տեմ բե րի 2–ի ն  3) 1913 թ. մայի սի 24–ի ն
2) 1912 թ. նոյեմ բե րի 10–ի ն   4) 1913 թ. հու նի սի 4–ին 

129.  Ե՞րբ է Պո ղոս Նու բար փա շան նշա նակ վել Եվ րո պա յում հայոց կա թո ղի կո սի լիա 
զոր ներ կա յա ցու ցիչ.

1) 1912 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1913 թ. մայի սի 24–ի ն
2) 1912 թ. նոյեմ բե րի 10–ի ն   4) 1913 թ. հու նի սի 30–ին 

130.   Ե՞րբ է կնք վել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե
րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գի րը.

1) 1913 թ. հու նի սի 4 –ին    3) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1913 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն  4) 1914 թ. հուն վա րի 26–ի ն

131.   Վեց տե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ խորհր դա ժո ղովն սկս վեց՝
1) 1912 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1913 թ. մայի սի 24–ի ն
2) 1912 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն  4) 1913 թ. հու նի սի 30–ին 
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132.   Ե՞րբ են Մ. Գիր սը և Հ. Վան գեն հայ մը կազ մել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բա րե նո
րո գում նե րի ծրա գի րը. 

1) 1912 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1913 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն  4) 1914 թ. հուն վա րի 26–ին 

133.   Ե՞րբ են Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա մար տե սուչ ներ ը նտր վել Հ. Վես տե նեն կը և 
Ն. Հո ֆը. 

1) 1914 թ. մայի սին    3) 1914 թ. հուն վա րին
2) 1914 թ. հու նի սին    4) 1914 թ. ապ րի լին 

134.  Ե՞րբ է սկս վել Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տը.
1) 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  3) 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն
2) 1914 թ. հու լի սի 19 –ին   4) 1915 թ. հուն վա րի 5–ին 

135.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տը.
1) 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն  3) 1915 թ. հու լի սի 22–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. փետր վա րի 16–ին 

136.   Ե՞րբ է Վա նի ռուսական զո րա խում բը սկ սել նա հան ջել դե պի ռու սա կան պե տու
թյան սահ ման նե րը.

1) 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն  3) 1915 թ. հու լի սի 9–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. փետր վա րի 16–ին 

137.  Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Է րզ րու մը.
1) 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 17–ի ն  3) 1916 թ. փետր վա րի 3–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 3–ին 

138.   Ե՞րբ են Սայք սը և Պի կոն Սա զո նո վին հանձ նել Օս մա նյան կայս րու թյան տի րույթ
նե րի բա ժան ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան նախ նա կան տար բե րա կը.

1) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն  3) 1916 թ. մայի սի 16–ին 
2) 1916 թ. մար տի 9–ի ն   4) 1916 թ. հու նի սի 16–ին 

139.  Ե՞րբ է կնք վել Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նա գի րը.
1) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն  3) 1916 թ. մայի սի 16–ին 
2) 1916 թ. մար տի 9–ի ն   4) 1916 թ. հու նի սի 16–ին 

140.  Ե՞րբ է հայ կա մա վո րա կան ա ռա ջին ջո կա տը մեկ նել ռազ մի դաշտ.
1) 1914 թ. նոյեմ բե րի 5–ի ն   3) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 16–ին 

141.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել Ա րա րա տյան գուն դը.
1) 1915 թ. ապ րի լին    3) 1916 թ. փետր վա րին
2) 1915 թ. հու նի սին    4) 1916 թ. մայի սին 
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142.   Ե՞րբ է սկս վել Վա նի հայե րի հե րո սա կան պայ քա րը թուրք–քր դա կան ու ժե րի դեմ.
1) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. մայի սի 5–ի ն
2) 1915 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

143.  Ե՞րբ է Խե չոն իր հե ծյալ նե րով մտել Վան.
1) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1915 թ. մայի սի 5–ի ն
2) 1915 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

144.  Ե՞րբ է սկս վել Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը.
1) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. փետր վա րի 7–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 16–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

145.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը.
1) 1915 թ. ապ րի լի 16–ի ն    3) 1916 թ. փետր վա րի 7–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 18–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

146.  Ե՞րբ է Ա նդ րա նի կի ջո կա տը գրա վել Բիթ լի սը.
1) 1916 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. փետր վա րի 7–ի ն
2) 1916 թ. ապ րի լի 16–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

147.  Ե՞րբ է Դրոյի ջո կա տը գրա վել Խնու սը.
1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

148.  Ե՞րբ է Դրոյի ջո կա տը գրա վել Մու շը.
1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

149. Ե՞րբ է Հա մա զաս պի ջո կա տը գրա վել Խի զա նը.
1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

150.  Ե՞րբ է ընդունվել օսմանյան բանակում հայ զին ծա ռայող նե րին հրա մա նա տա
րա կան պաշ տոն նե րում նշա նա կե լն արգելելու հրա մա նը.

1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 11–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 

151.   Ե՞րբ է օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հա տուկ օ րեն քով ար գե լել տե րու թյան քա
ղա քա ցի նե րի մուտքն ու ել քը կայս րու թյու նից.

1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 5–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 

152.  Ե՞րբ են կա լա նա վոր վել Գրի գոր Զոհ րա պը, Վարդ գե սը, Սի ա ման թոն և այ լք.
1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 24–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 
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153.  Ե՞րբ է կազմ վել Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տեն.
1) 1917 թ. փետր վա րի 27–ի ն  3) 1917 թ. ապ րի լի 26–ի ն
2) 1917 թ. մար տի 9–ի ն    4) 1917 թ. մայի սի 2–ին 

154. Ե՞րբ է ստեղծ վել Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տը.
1) 1917 թ. մար տի 9–ի ն   3) 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ի ն
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ի ն   4) 1917 թ. նոյեմ բե րի 21–ին 

155.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել Հայ կա կան կոր պու սը. 
1) 1917 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1918 թ. հուն վա րի 28–ի ն
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 16–ի ն   4) 1918 թ. մար տի 1–ին 

156.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել Առան ձին Հայ կա կան կոր պու սը. 
1) 1917 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1918 թ. հուն վա րի 28–ի ն
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 16–ի ն   4) 1918 թ. մար տի 1–ին 

157.   Ե՞րբ է ստեղծ վել Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե
տու թյու նը.

1) 1918 թ. մար տի 1–ի ն   3) 1918 թ. ապ րի լի 9–ին 
2) 1918 թ. ապ րի լի 6–ի ն   4) 1918 թ. ապ րի լի 28–ին 

158.  Ե՞րբ է սկսել հրա տա րակ վել « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը.
1) 1798 թ.   2) 1796 թ.   3) 1794 թ.  4) 1799 թ.

159.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Ա ղա բա բյան դպ րո ցը.
1) 1810 թ.   2) 1815 թ.   3) 1824 թ.  4) 1837 թ.

160.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Լա զա րյան ճե մա րա նը.
1) 1810 թ.   2) 1815 թ.   3) 1824 թ.  4) 1837 թ.

161.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Ներ սի սյան դպ րո ցը.
1) 1810 թ.   2) 1815 թ.   3) 1824 թ.  4) 1837 թ.

162.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցը.
1) 1824 թ.   2) 1837 թ.   3) 1838 թ.  4) 1846 թ.

163.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցը.
1) 1824 թ.   2) 1837 թ.   3) 1838 թ.  4) 1846 թ.

164.   Ո՞ր թվա կա նին է Պե տեր բուր գում ռու սե րե նով լույս տե սել Խո րե նա ցու « Հայոց 
պատ մու թյու նը».

1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

165.  Երբվանի՞ց է հրա տա րակ վում « Բազ մա վե պը».
1) 1836 թ.   2) 1837 թ.   3) 1843 թ.   4) 1846 թ.
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166.  Ե՞րբ է ա ռա ջին ան գամ Եր ևա նում բե մադր վել « Խել քից պա տու հաս» պի ե սը.
1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

167.   Ե՞րբ է Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը բե մադ րել հայ և օ տար դրա մա տուրգ նե րի 
պիես ներ.

1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

168.  Ե՞րբ է ստեղծ վել հայկական նոր ձայ նագ րու թյու նը.
1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

169.  Ե՞րբ է ստեղծ վել «Ար ևե լյան թատ րո նը».
1) 1861 թ.   2) 1863 թ.  3) 1868 թ.   4) 1869 թ.

170.  Ե՞րբ է հայ կա կան թատ րոն բաց վել Թիֆ լի սում.
1) 1861 թ.   2) 1863 թ.  3) 1869 թ.   4) 1853 թ.

171.  Ե՞րբ է Կ. Պոլ սում ստեղծ վել թատրոն Հակոբ Վարդովյանի գլխավորությամբ.
1) 1861 թ.  2) 1863 թ.  3) 1868 թ.   4) 1880 թ.

172.   Ե՞րբ է Ա լեք սանդ րա պո լում բե մադր վել «Ա նուշ» օ պե րան.
1) 1856 թ.  2) 1888 թ.  3) 1896 թ.   4) 1912 թ.

173. Ե՞րբ է Կարսն առանց կռվի հանձնվել թուրքերին.
1) 1918 թ. ապրիլի 12 (25)–ին  3) 1918 թ. մայիսի 15–ին
2) 1918 թ. մայիսի 11–ին   4) 1918 թ. ապրիլի 10 (23)–ին

174. Ե՞րբ են ընթացել Բաթումի հաշտության բանակցությունները.
1) 1918 թ. մայիսի 27–ից հունիսի 4–ը 
2) 1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 15–ը
3) 1918 թ. մայիսի 11–ից հունիսի 4–ը
4) 1918 թ. մայիսի 14–ից հունիսի 6–ը

175.  Ե՞րբ են տեղի ունեցել ջավախահայության դիմադրական կռիվները թուրքական 
զորքերի դեմ.

1) 1918 թ. մայիսի 16–ից հունիսի 27–ը 
2) 1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 15–ը
3) 1918 թ. մայիսի 4–ից հունիսի 11–ը
4) 1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 6–ը

176. Ե՞րբ են Տարոնի կամավորները գրավել Ներքին Թալինի բերդը.
1) 1918 թ. հունիսի 4–ին   3) 1918 թ. մայիսի 5–ին
2) 1918 թ. մայիսի 7–ին   4) 1918 թ. ապրիլի 10–ին
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177.  Ե՞րբ են հայկական ուժերը հաղթական կռիվներ մղել թուրքերի դեմ Շիրակում` 
Սոգյութլուի ճակատում.

1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

178. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Սարդարապատի հերոսամարտը.
1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

179. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Բաշ Ապարանի հերոսամարտը.
1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

180. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը.
1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

181. Ե՞րբ է կնքվել Բաթումի հաշտության պայմանագիրը.
1) 1918 թ. հունիսի 4–ին   3) 1918 թ. հունիսի 8–ին
2) 1918 թ. մայիսի 28–ին   4) 1918 թ. մայիսի 4–ին



ZANG
AK

223

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ է բա ղի շե ցի հա յազ գի վա ճա ռա կան.
1) մահ տե սի Շահ մու րա տը   3) Խա չա տուր Գա ղա տա ցին
2) Հա կոբ Բա ղի շե ցին   4) Իս րայել Օ րին 

2. Ո՞ւմ ղե կա վա րու թյամբ է տե ղի ու նե ցել Էջ մի ած նի 1677 թ. գաղտ նի ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Թու թուն ջի ի    3) Հա կոբ Ջու ղայե ցու
2) Խա չա տուր Գա ղա տա ցու   4) Իս րայել Օ րու 

3.   Սյու նի քի մե լիք նե րը Իս րայել Օ րուն ու ղեկ ցող կար գե ցին.
1) Մե լիք Սաֆ րա զին    3) մահ տե սի Շահ մու րա տին
2) Մի նաս վար դա պետ Տիգ րա նյա նին  4) Սյու նի քի մե լիք Իս րայե լին 

4.  Որ տե՞ղ է Իս րայել Օ րին ան ցել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և ստա ցել սպայի 
աս տի ճան.

1) Ֆրան սի ա յում    3) Գեր մա նի ա յում
2) Ի տա լի ա յում     4) Ռու սաս տա նում

5.   Ի՞նչ ա նու նով է հայտ նի Հով հան Վիլ հել մին ներ կա յաց րած Իս րայել Օ րու ծրա գի րը.
1) Հա րա վային    3) Պֆալ ցյան
2) Հյու սի սային     4) Մոս կո վյան 

6.  Էջ մի ած նի 1677 թ. գաղտ նի ժո ղո վին քա նի՞ հոգ ևոր և աշ խար հիկ գոր ծիչ ներ են 
մաս նակ ցել.

1) 12   2) 11   3) 6    4) 14

7.    Ով քե՞ր են Շիր վա նի հայ կա կան բնա կա վայ րե րից ժա մա նել Ար ցախ՝ զին ված 
պայ քա րին օ ժան դա կե լու նպա տա կով.

1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը և Դա վիթ բե կը
2) Դա վիթ բե կը և մահ տե սի Շահ մու րա տը
3) Ա վան և Թար խան հա րյու րա պե տե րը
4) Մխի թար սպա րա պե տը և տեր  Ա վե տի սը 

8. 1729–1731 թթ. թուր քա կան նվաճ ման դեմ ո ՞ր սղ նախն է շա րու նա կել պայ քա րը.
1) Քա րագլ խի     3) Գյու լիս տա նի
2) Շո շի      4) Վա րան դայի 

9. Ո՞վ էր Գյու լիս տա նի սղ նա խի հրա մա նա տա րը 1729–1731 թթ.
1) Թար խան հա րյու րա պե տը  3) Աբ րա համ սպա րա պե տը
2) Մխի թար սպա րա պե տը   4) Ա վան հա րյու րա պե տը 
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10. Ո՞վ է Վրաս տա նից հայ զինվորականների ջո կա տով ժա մա նել Սյու նիք 1722 թ.
1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը  3) մահ տե սի Շահ մու րա տը
2) Դա վիթ բե կը    4) Իս րայել Օ րին 

11. Ո՞ր քա ղաքն են պա շա րել թուր քե րը 1724 թ. հու նի սի 7–ին.
1) Հալիձոր  2) Եր ևան  3) Շու շի  4) Մեղ րի 

12. Որ քա՞ն զորք է հա վաք վել Ար ցա խի մե լիք նե րի կող մից 1722 թ.
1) 22 000  2) 6 000  3) 15 000  4) 12 000 

13.  Որ քա՞ն է ե ղել Գան ձա կի մո տա կա Չո լակ վայր Ար ցա խից ժա մա նած հայ կա կան 
զոր քի թի վը. 

1) 6 000  2) 10 000  3) 12 000  4) 15 000 

14.  Որ քա՞ն զին վոր է կորց րել թուր քա կան բա նա կը 1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու
թյան ժա մա նակ.

1) 5 հա զար  2) 10 հա զար  3) 15 հա զար  4) 20 հա զար

15. Ո՞վ է գլ խա վո րել Սյու նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րը 1728–1730 թթ.
1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը  3) Մխի թար սպա րա պե տը
2) տեր Ա վե տի սը    4) Ստե փա նոս Շա հու մյան ը

16. Ո՞ւմ է Դա վիթ բե կը նշա նա կել զոր քե րի սպա րա պետ.
1) տեր Ա վե տի սին     3) Փար սա դա նին
2) Մխի թա րին     4) Թո րո սին 

17. Ո՞րն է դար ձել Դա վիթ բե կի ստեղ ծած հայ կա կան իշ խա նու թյան կենտ րո նա տե ղին.
1) Տաթ ևի ամ րո ցը    3) Զևայի բեր դը 
2) Հա լի ձո րի բեր դը    4) Ո րո տա նի բեր դը 

18. Ո՞վ է նշա նակ վել Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ա ռա ջին կա ռա վա րիչ.
1) Շահ նա զա րը     3) Ե գա նը
2) Հա կոբ ջա նը     4) Մե լիք ջա նը

19.  Մե լիք նե րից ո ՞վ է մաս նակ ցել Նա դի րի՝ Հնդ կաս տան կա տա րած ար շա վան քին.
1) Ե սային      3) Ե գա նը
2) Մա նու չա րը     4) Մե լիք ջա նը 

20. Ո՞ր զոր քե րի միջև է տե ղի ու նե ցել Եղ վար դի ճա կա տա մար տը.
1) օս մա նյան և ռու սա կան   3) հայ կա կան և պարս կա կան 
2) պարս կա կան և օս մա նյան  4) պարս կա կան և ռու սա կան 

21. Ո՞ր ե րկր նե րի միջև է կնք վել Է րզ րու մի պայ մա նա գի րը.
1) Թուր քի այի և Ռու սաս տա նի  3) Հա յաս տա նի և Պարս կաս տա նի 
2) Հա յաս տա նի և Թուր քի այի  4) Պարս կաս տա նի և Թուր քի այի 
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22.  Թվարկվածներից ո՞ րը չի մտել Ար ցա խի (Խամ սայի) մե լի քու թյուն նե րի կազ մի 
մեջ. 

1) Գան ձա կի    3) Ջրա բեր դի
2) Գյու լիս տա նի    4) Վա րան դայի 

23. Ո՞վ է Մադ րա սի հայ կա կան տպա րա նի հիմ նա դի րը.
1) Մով սես Սա րա ֆյա նը   3) Շա հա միր Շա հա մի րյա նը
2) Գրի գոր Խո ջա ջա նյա նը   4) Մով սես Բաղ րա մյա նը 

24. Ո՞վ է « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գր քի հե ղի նա կը.
1) Մով սես Սա րա ֆյա նը   3) Շա հա միր Շա հա մի րյա նը
2) Գրի գոր Խո ջա ջա նյա նը   4) Մով սես Բաղ րա մյա նը 

25. Ո՞ր զին վո րա կան ա կա դե մի ա յում է սո վո րել Հով սեփ Է մի նը. 
1) Փա րի զի   2) Մոսկ վայի   3) Մադ րա սի   4) Վուլ վի չի

26.   Քա նի՞ հոդ վա ծից էր բաղ կա ցած Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Հով հան նես Լա զա րյա
նի կազ մած հայ–ռու սա կան դաշ նագ րի նա խա գի ծը.

1) 18   2) 20    3) 36   4) 16

27.   Քա նի՞ հոդ վա ծից էր բաղ կա ցած Շա հա միր Շա հա մի րյա նի կազ մած հայ կա կան 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման մա սին նա խա գի ծը.

1) 18   2) 20    3) 36    4) 16 

28.   Ո՞ւմ միջ նոր դու թյամբ է կնք վել Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) Ա լեք սանդր Գրի բոյե դո վի   3) Խաչատուր Լազարյանի
2) Մա նուկ բեյ Միր զա յա նի   4) Ներ սես Աշ տա րա կե ցու 

29.   Ո՞ր գե նե րա լին է Պասկ ևի չը հանձ նա րա րել պա շար ված պա հել Եր ևա նի բեր դը.
1) Ա. Տոր մա սո վին     3) Ա. Գրի բոյե դո վին
2) Ա. Կրա սովս կուն    4) Վ. Մա դա թո վին 

30.  Ո՞րն է ե ղել ռու սա կան զոր քե րի ա մե նա մեծ հաղ թա նա կը 1826–1828 թթ. 
ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մում.

1) Օ շա կա նի գրա վու մը   3) Եր ևա նի գրա վու մը
2) Սար դա րա պա տի գրա վու մը   4) Թավ րի զի գրա վու մը

31.  Ո՞ւմ զո րա ջո կատն է XIX դ. ա ռա ջին կե սի ռուս–թուր քա կան II պա տե րազ մի ըն
թաց քում կռ վել Եր ևան–Բա յա զետ ո ւղ ղու թյամբ.

1) Ա. Ճավ ճա վա ձե ի    3) Ի. Պասկ ևի չի
2) Գու դո վի չի    4) Վ. Մա դա թո վի 

32. Ո՞վ էր Բա յա զե տի 500–հո գա նոց կա մա վո րա կան ջո կա տի հրա մա նա տա րը.
1) Սում բա տո վը    3) Մե լիք–Մար տի րո սյա նը
2) Մ. Վե քի լյա նը    4) Գ. Մա նու չա րյա նը 



ZANG
AK

226

33.  Ո՞վ է փո խա րի նել Ա. Ճավ ճա վա ձե ին Հայ կա կան մար զի կա ռա վար չի պաշ տո նում.
1) Ի. Պասկ ևի չը     3) Հ. Ար ղու թյա նը
2) Վ. Բեհ բու թո վը    4) Ա. Կրա սովս կին 

34.  Ո՞ր վար չա կան մի ա վո րի մեջ են մտել Եր ևա նի, Ա լեք սանդ րա պո լի, Նա խիջ ևա
նի, Նոր Բա յա զե տի և Օր դու բա դի գա վառ նե րը. 

1) Կով կա սի փո խար քա յու թյան  3) Եր ևա նի նա հան գի
2) Կաս պի ա կան մար զի   4) Հայ կա կան մար զի 

35.  Ո՞վ էր 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում Կով կա սյան կոր պու սի 
հրա մա նա տա րը.

1) Վ. Բեհ բու թո վը    3) Ա. Տեր–Ղու կա սո վը
2) Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վը    4) Հ. Լա զար ևը 

36.  Ո՞վ էր 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում Եր ևա նյան ջո կա տի 
հրա մա նա տա րը.

1) Վ. Բեհ բու թո վը    3) Ա. Տեր–Ղու կա սո վը
2) Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վը   4) Վ. Մա դա թո վը 

37. Ո՞ր ե րկր նե րի միջև ռազ մա կան բա խու մով սկս վեց Ղրի մի պա տե րազ մը.
1) Հա յաս տա նի և Թուր քի այի   3) Պարս կաս տա նի և Թուր քի այի
2) Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի  4) Հա յաս տա նի և Պարս կաս տա նի 

38. Ո՞ր պայ մա նագ րով է ա վարտ վել Ար ևե լյան պա տե րազ մը.
1) Փա րի զի     3) Բեռ լի նի
2) Սան Ստե ֆա նոյի    4) Լոն դո նի 

39. Ո՞վ էր 1878 թ. Եվ րո պա մեկ նած հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը.
1) Ն. Վար ժա պե տյա նը   3) Մ. Չե րա զը
2) Գր. Օ տյա նը    4) Մ. Խրի մյա նը 

40.  Բեռլինի վեհաժողովից առաջ ո՞ւմ է հանձ նա րար վել մեկ նել Սանկտ Պե տեր բուրգ` 
ռու սա կան ար քու նի քի հետ հայե րի պա հանջ նե րը հա մա ձայ նեց նե լու հա մար.

1) Մկր տիչ Խրի մյա նին   3) Մի նաս Չե րա զին
2) Գրի գոր Օ տյա նին   4) Խո րեն Նար բեյին 

41.  Ո՞ր պայ մա նագ րով է ա վարտ վել 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը.
1) Փա րի զի     3) Բեռ լի նի
2) Սան Ստե ֆա նոյի     4) Լոն դո նի 

42. Ո՞վ էր Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րը.
1) Ե նի–Տու նյա նը    3) մահ տեսի Գրի գո րը
2) Մկր տիչ Յա ղու բյա նը   4) Մար կոս Թաշ ճյա նը 
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43.  Որ քա՞ն է ե ղել հայ մար տիկ նե րի թի վը Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան ժա
մա նակ.

1) 1500  2) 2250   3) 2500   4) 5000 

44.  Ո՞ր ա պս տամ բու թյունն է Ս. Շա հա զի զը հա մա րել « հայ կա կան քա ջասր տու թյան 
փա ռա վոր ա պա ցույց».

1) Զեյ թու նի   2) Սա սու նի  3) Վա նի 4) Առաքելոց վանքի

45. Ո՞վ է հիմ նադ րել « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը. 
1) Ար սեն Կրի տյա նը    3) Խա չա տուր Կե րեք ցյա նը
2) Հա կոբ Կա լո յա նը   4) Ներ սես Ա բե լյա նը 

46.  Ո՞վ է հայ ա զա տագ րա կան զին ված պայ քա րի մտա ծո ղու թյան ա ռա ջին ազ դա րա րը.
1) Րաֆ ֆին     3) Գր. Ա րծ րու նին
2) Գր. Օ տյա նը    4) Մ. Խրի մյա նը 

47.  Ո՞ր կազ մա կեր պու թյունն է հրա տա րա կել «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր» թեր թը.
1) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»   3) « Զի նա կիր»
2) « Հա յա սեր–ազ գա սեր»   4) « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» 

48. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բա կը.
1) Վա նում     3) Ալեքսանդրապոլում
2) Մեծ Ղա րա քի լի սա յում   4) Թիֆ լի սում 

49. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն» գաղտ նի ըն կե րու թյու նը.
1) Վա նում     3) Կարինում
2) Մեծ Ղա րա քի լի սա յում    4) Մոսկվայում

50. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել « Հա յա սեր–ազ գա սեր» խմ բա կը.
1) Վա նում     3) Մոսկ վա յում
2) Եր ևա նում      4) Թիֆլիսում 

51. Որ տե՞ղ է հրա տա րակ վել «Հն չակ» թեր թը. 
1) Փա րի զում    3) Մար սե լում
2) Ժն ևում       4) Վա նում 

52. Որ տե՞ղ է հրա տա րակ վել «Ար մե նի ա» թեր թը.
1) Թիֆ լի սում    3) Մար սե լում
2) Ժն ևում       4) Վա նում 

53. Ո՞վ էր Կե սա րի այի շր ջա նում հայտ նի « Մեծ չել լոյի» ա ռաջ նոր դը.
1) Թ. Ծա ռու կյա նը    3) Ս. Վար դա նյա նը
2) Ա. Ա չըգ բա շյա նը    4) Ա. Մխի թա րյա նը 
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54. Ո՞վ է ե ղել «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր» թեր թի փաս տա կան խմ բա գի րը.
1) Ար սեն Կրի տյա նը    3) Խա չա տուր Կե րեք ցյա նը
2) Հա կոբ Կա լո յա նը    4) Ներ սես Ա բե լյա նը 

55. Ո՞վ է « Մար տա կան հրա հանգ ներ» կա նո նագր քի հե ղի նա կը. 
1) Գևորգ Չա վու շը    3) Հրայր Դժոխ քը
2) Աղ բյուր Սե րո բը    4) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը 

56. Որ տե՞ղ է զոհ վել հայ դու կա պետ Ա րա բոն.
1) Բաբ շե նում    3) Գյա լի սո րում
2) Գե լի ե գու զա նում    4) Սու լու խում 

57. Որ տե՞ղ է սպան վել Աղ բյուր Սե րո բը.
1) Բաբ շե նում    3) Գյա լի սո րում
2) Գե լի ե գու զա նում     4) Ա հա րոն քում

58.  Որ քա՞ն հայ է կո տոր վել 1894–1896 թթ. զանգվածային կոտորածների արդյուն
քում օսմանյան Թուրքիայում.

1) 150000  2) 100000  3) 300000  4) 200000

59. Ո՞վ էր Զեյ թու նի 1895–1896 թթ. ա պս տամ բու թյան փաս տա կան ղե կա վա րը. 
1) Գա րուն Ա ղա սին    3) Նա զա րեթ Չա վու շը
2) Մխո Շա հե նը    4) Ղա զար Շով րո յա նը 

60. Ո՞վ է մտահ ղա ցել Խա նա սո րի ար շա վան քը.
1) Ա նդ րա նի կը    3) Ա րա բոն 
2) Նի կոլ Դու մա նը    4) Գևորգ Չա վու շը

61. Ո՞վ է սպա նել Մ. Նա կա շի ձե ին.
1) Սմ բա տը      3) Դրոն
2) Հա մա զաս պը    4) Մու րա դը

62. Ո ՞ւմ խումբն է մարտն չել Զան գե զու րում 1906 թվականին.
1) Վար դա նի 2) Մար տի կի  3) Փա րա մա զի  4) Գարոյի 

63.  Ո՞վ է 1905 թ. Բաք վի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նից հե տո ղե կա վա րել Եր ևա նի 
նա հան գի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը.

1) Վար դա նը    3) Նի կոլ Դու մա նը
2) Ար մեն Գա րոն    4) Քե ռին 

64. Որ տե ղի՞ց են սկիզբ ա ռել 1905–1906 թթ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը. 
1) Նա խիջ ևա նից     3) Թիֆ լի սից
2) Բաք վից       4) Եր ևա նից
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65.  Ո՞վ է ղե կա վա րել 1903 թ. Սա սու նում ստեղծ ված ի նք նա պաշտ պա նու թյան մար
մի նը.

1) Սե բաս տա ցի Մու րա դը   3) Գևորգ Չա վու շը
2) Նի կոլ Դու մա նը    4) Ա նդ րա նի կը 

66. Ո՞ւմ գլ խա վո րած հայ դու կային խումբն է 1903 թ. ա ռա ջի նը հա սել Սա սուն.
1) Վարդ գե սի     3) Չա վու շի
2) Հրայ րի      4) Թոր գո մի 

67.  Որ տե՞ղ է 1903 թ. ստեղծ վել ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար մար մին՝ Ա նդ
րա նի կի գլ խա վո րու թյամբ.

1) Բաբ շե նում    3) Գյա լի սո րում
2) Գե լի ե գու զա նում      4) Ա հա րոն քում 

68.  Որ քա՞ն հայ դուկ է դի մագ րա վել Սա սու նի դեմ 1904 թ. դուրս բեր ված թուր քա
կան կա նո նա վոր բա նա կին և զին ված քր դե րին.

1) 1000  2) 37   3) 150   4) 200 

69.   Ո՞վ է 1912 թ. նշա նակ վել Եվ րո պա յում հայոց կա թո ղի կո սի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ.
1) Ա րամ Մա նու կյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը
2) Մի նաս Չե րա զը    4) Հով հան նես Ար շա րու նին

70.   Քա նի՞ կե տից բաղ կա ցած ծրա գիր են կազ մել Գիր սը և Վան գեն հայ մը Ա րևմտյան 
Հա յաս տա նի հա մար.

1) 4   2) 6   3) 10   4) 12 

71. Ո՞ր ե րկր նե րի միջև է կնք վել Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նա գի րը. 
1) Ա նգ լի այի և Ռու սաս տա նի  3) Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի
2) Թուր քի այի և Ա նգ լի այի   4) Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի

72. Ո՞վ էր 1915 թ. Ա րա րա տյան գն դի հրա մա նա տա րը.
1) Ա նդ րա նի կը    3) Վար դա նը
2) Դրոն      4) Հա մա զաս պը 

73. Որ քա՞ն է ե ղել հայ կա մա վոր նե րի թի վը 1915 թ. վեր ջե րին և 1916 թ. սկզ բին.
1) 10000  2) 12000  3) 6000  4) 5000

74.  Մոտ քա նի՞ մար տիկ է ե ղել հայ կա կան 6 գու մար տակ նե րում 1917 թ. սկզ բին.
1) 6000  2) 5000   3) 7000    4) 7500 

75.  Ո՞վ է 1915 թ. ղե կա վա րել Վա նի քա ղա քա մեջ թա ղա մա սի ի նք նա պաշտ պա նու
թյան զին վո րա կան խոր հուր դը.

1) Ղու կաս Տե ով լե թյա նը   3) Տիգ րան Ա նդ րե ա սյա նը
2) Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյա նը  4) Հայ կակ Կո սո յա նը 
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76.  Ո՞վ է ղե կա վա րել Ո ւր ֆայի 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան զին վո րա կան խոր
հուր դը.

1) Հայ կակ Կո սո յա նը   3) Ղու կաս Տե ով լե թյա նը
2) Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյա նը  4) Տիգ րան Ա նդ րե ա սյա նը

77.  Որ քա՞ն հայ կա կան ե կե ղե ցի և վանք է ա վեր վել կամ կո ղոպտ վել Մեծ ե ղեռ նի 
ժա մա նակ.

1) 1500  2) 2500   3) 1350   4) 2350 

78.  Որ քա՞ն հայ կա կան դպ րոց ու վար ժա րան է վե րաց վել Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ.
1) 1500   2) 2050    3) 2350   4) 2500

79. Ո՞վ է ը նտր վել Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի նա խա գահ.
1) Հ. Զավ րյա նը    3) Ա նդ րա նի կը
2) Վ. Փա փա զյա նը    4) Ա. Մա նու կյա նը 

80.  Որ տե՞ղ է 1917 թ. ստո րագր վել ռուս–թուր քա կան զի նա դա դա րի հա մա ձայ
նագիր.  

1) Ե րզն կա յում    3) Բա թու մում
2) Տրապիզոնում    4) Թիֆ լի սում 

81.  Որ տե՞ղ է ստո րագր վել հաշ տու թյան պայ մա նա գիր Խորհր դային Ռու սաս տա նի 
և Քա ռյակ մի ու թյան ե րկր նե րի միջև.

1) Պետ րոգ րա դում    3) Բա թու մում
2) Բրեստ–Լի տովս կում   4) Ե րզն կա յում

82.  Ո՞վ է ե ղել Հայ կա կան կոր պու սի կո մի սար.
1) Դրոն     3) Մ. Ա րե շյա նը
2) Մ. Սի լի կյա նը    4) Ա. Մանուկյանը

83.  Ո՞վ էր Հայ կա կան կոր պու սի հրա մա նա տա րը.
1) Ա. Օ զա նյա նը    3) Մ. Սի լի կյա նը
2) Թ. Նա զար բե կյա նը   4) Մ. Ա րե շյա նը 

84.  Ո՞վ էր Բաշ Ա պա րա նի ջո կա տի հրա մա նա տա րը.
1) Դա նի ել Բեկ–Փի րու մյա նը  3) Ա նդ րա նի կը
2) Գ. Նժ դե հը    4) Դրոն

85. Ո՞վ է հայ ա ռա ջին պար բե րա կա նի հիմ նա դի րը.
1) Հա րու թյուն Շմա վո նյա նը   3) Հա կոբ Մե ղա պար տը
2) Մխի թար Սե բաս տա ցին   4) Գրի գոր Ա րծ րու նին 

86. Ո՞ւմ խմ բագ րու թյամբ է հրա տա րակ վել « Տա րեգ րու թյու նը».
1) Հա րու թյուն Շմա վո նյա նի   3) Ղու կաս Ին ճի ճյա նի
2) Մխի թար Սե բաս տա ցու   4) Հով սեփ Գաթր ճյա նի 
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87. Որ տե՞ղ է լույս ըն ծայ վել «Ազ դա րա րը».
1) Մադ րա սում     3) Մոսկ վա յում
2) Վե նե տի կում     4) Փա րի զում 

88. Որ տե՞ղ է լույս ըն ծայ վել « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը.
1) Մադ րա սում     3) Վե նե տի կում
2) Մոսկ վա յում    4) Վի ե ննա յում

89. Թվարկված նե րից ո ՞րն է հայոց ա ռա ջին պար բե րա կա նը.
1) « Բազ մա վե պը»     3) «Ազ դա րա րը»
2) «Ա զա տու թյան ա վե տա բե րը»   4) «Ուր բա թա գիր քը» 

90. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ է ը նտր վել Թիֆ լի սի քա ղա քագ լուխ.
1) Ստե փա նոս Ներ սի սյա նը   3) Պո ղոս Ա րա պյա նը
2) Ալ. Ճավ ճա վա ձեն   4) Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը  

91. Ո՞վ է ստեղ ծել հայ կա կան նոր ձայ նագ րու թյու նը.
1) Մկր տում Հով նա թա նյա նը  3) Կո մի տա սը
2) Համ բար ձում Լի մոն ճյա նը  4) Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը 

92.  Որ տե՞ղ է 1809 թ. ռու սե րե նով լույս տե սել Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյու նը».
1) Մոսկ վա յում     3) Թիֆ լի սում
2) Ա ստ րա խա նում      4) Պե տեր բուր գում 

93. Ի՞նչ ա նու նով է հայտ նի Շեր մա զա նյա նի թատ րո նը.
1) « Շեր մա զա նյան ամ րոց»   3) « Շեր մա զա նյան դար պաս»
2) « Շեր մա զա նյան թատ րոն»  4) « Շեր մա զա նյան դպ րոց»

94.   Հայ մա մու լի թվարկ ված պար բե րա կան նե րից ո ՞րն է հրա տա րակ վում մինչ այսօր.
1) «Ազ գա սե րը»    3) « Բազ մա վե պը»
2) «Ա րա րա տը»      4) « Կով կա սը» 

95. Ո՞վ է ժա մա նա կա կից ե րկ րա քի մի ա գի տա ճյու ղի հիմ նա դի րը.
1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 

96. Ո՞վ է ժա մա նա կա կից լու սա քի մի այի հայ րը.
1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 

97. Ո՞վ է գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյան հիմ նա դի րը.
1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 
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98. Ո՞վ է ա ռա ջի նը հայտ նա բե րել Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կը.
1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 

99. Ո՞վ է «Ա նի» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը.
1) Մ. Ա բե ղյա նը    3) Գ. Ղա փան ցյա նը
2) Հ. Ա ճա ռյա նը    4) Ն. Մա ռը 

100.  Ո՞վ է հրա տա րա կել « Գի տա կան շար ժում» պար բե րա կա նը.
1) Ջա կո մո Չամ չյա նը   3) Նա զա րեթ Տա ղա վա րյա նը
2) Խո րեն Սի նա նյա նը   4) Լևոն Տիգ րա նյա նը 

101. Ո՞վ է է վո լյու ցի ոն ֆի զի ո լո գի այի հիմ նա դի րը.
1) Լևոն Օր բե լին    3) Միհ րան Ղա սա բյա նը
2) Մար գար Ա ռուս տա մո վը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը

102. Տր ված նե րից ո ՞րն է ա ռա ջին հայ գի տա կան պար բե րա կա նը.
1) « Գի տա կան շար ժու մը»   3) « Տա րեգ րու թյու նը» 
2) «Ազ դա րա րը»    4) « Բազ մա վե պը»

103. Ա վե լի քան քա նի՞ հա տոր է Ղ. Ա լի շա նի գի տա կան ժա ռան գու թյու նը.
1) 23   2) 35    3) 45    4) 40

104. Ո՞վ է հայ ազ գային բնան կա րի հիմ նա դի րը.
1) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը   3) Մար տի րոս Սա րյա նը
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կին

105.  Հայ նկա րիչ նե րից ո ՞վ է հա րել ի մպ րե սի ո նիզ մին.
1) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը   3) Մար տի րոս Սա րյա նը
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կին 

106.  Ո՞վ է « Շա մի րամն Ա րա Գե ղե ցի կի դի ա կի մոտ» ու « Սա լո մե» մե ծա դիր կտավ
նե րի հե ղի նա կը.

1) Եր վանդ Ոս կա նը    3) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը
2) Վարդ գես Սու րե նյան ցը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կին 

107. Ո՞վ է նոր շր ջա նի հայ քան դա կա գոր ծու թյան հիմ նա դիր նե րից.
1) Եր վանդ Ոս կա նը    3) Հարություն Սինանյանը
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը    4) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը 
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108. Ո՞վ է կեր տել Խա չա տուր Ա բո վյա նի հու շար ձա նը.
1) Եր վանդ Ոս կա նը    3) Ա նդ րե աս Տեր–Մա րու քյա նը
2) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը   4) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը 

109. Ո՞վ է ե ղել «Ար ևե լյան թատ րո նի» ղե կա վա րը.
1) Պետ րոս Մա ղա քյա նը   3) Հով հան նես Ա բե լյա նը
2) Պետ րոս Ա դա մյա նը   4) Լևոն Քա լան թա րը 

110. 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 
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞վ է մեջբերված խոս քե րի հե ղի նա կը.

« Բարձ րյալն Ա ստ ված թող … ձեր սր տի մեջ ներշն չի հա վա տի զգա ցում նե րը՝ ա զա
տե լու հա մար բո լոր քրիս տո նյա նե րին և հատ կա պես մեր ազ գին»: 

1) Հա կոբ Ջու ղայե ցին   
2) Շա հա միր Շա հա մի րյա նը
3) Խա չա տուր Գա ղա տա ցին
4) Մով սես Բաղ րա մյա նը

2.  Ո՞ւմ են ո ւղղ ված հետևյալ խոս քե րը.

« Բարձ րյալն Ա ստ ված թող … ձեր սր տի մեջ ներշն չի հա վա տի զգա ցում նե րը՝ ա զա
տե լու հա մար բո լոր քրիս տո նյա նե րին և հատ կա պես մեր ազ գին»: 

1) Լյու դո վի կոս XIV–ի ն   3) Պյոտր I–ի ն
2) Հով հան Վիլ հել մին   4) Վախ թանգ VI–ի ն

3.  Ո՞ր բեր դի պա շար ման ժա մա նակ են Մխի թար սպա րա պետն ու տեր Ա վե տի սը 
հետ ևյալ խոս քե րով դի մել հայ զին վոր նե րին.

«Ա րի ա ցե՛ք, մի՛ ե րկն չեք, հետ ևե ցե՛ք մեզ: Ե թե հա սել է մեր վախ ճա նը, քա ջա բար 
մեռ նենք, ո րով հետև մեզ հա մար ա վե լի լավ է ա րի ու թյամբ պա րիսպ նե րից դուրս 
մեռ նել, քան այս տեղ՝ մեր աչ քե րի ա ռաջ, տես նել մեր ըն տա նիք նե րի ու բա րե կամ
նե րի մա հը».

1) Զևայի     3) Հա լի ձո րի
2) Ո րո տա նի    4) Տաթ ևի 

4.  Ո՞ր աշ խա տու թյու նում են զե տեղ ված հետևյալ խոս քե րը.

« Խի զա խու թյա՛մբ ե ղեք, ե ղե՛ք նման վող ներ մեր նա խա հոր՝ քաջ Ա րա մի որ դի նե րին, 
որ մի գու ցե թե այդ պի սով կա րո ղա նանք վե րագտ նել մեր հայ րե նիքն Ա րա րա տյան»: 

1) «Ո րո գայթ փա ռաց» –ում   
2) « Նոր տետ րակ» –ում
3) Մ. Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյու ն»–ում
4) « Հով սեփ Է մի նի կյան քը և ար կած նե րը» գործում
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5.   Ով քե՞ր են ե րդ վել հետևյալ խոս քե րով.

«Այ սու հետև իմ բար ձը լի նե լու են Հա յաս տա նի լեռ նե րը, ի սկ բաղ ձա լի ե րա զան քը՝ 
հայ րե նի քի հա մար մեռ նե լը»: 

1) « Զի նա կիր» խմ բի ան դամ նե րը
2) ՀՅԴ ան դամ նե րը
3) ֆի դայի նե րը
4) Ս. Ա ստ վա ծած նի վան քում խորհր դակ ցու թյան մաս նա կից նե րը

6.  Ո՞վ է հետևյալ խոս քե րի հե ղի նա կը.

«Ա մեն ոք իր մա սին է մտա ծում: Իր ե րկ րի սահ ման նե րից այն կողմ ե թե նայող կա, 
նա յում է մի այն հա նուն իր շա հե րի: Ոչ ոք ոչ մի մարդ չի ու ղար կի տաճ կա կան ճա
կատ՝ տուն գնա ցող ռուս նե րին փո խա րի նե լու հա մար… մե նակ ե նք և պետք է ա պա
վի նենք մի ա՛յն մեր ու ժե րին՝ թե՛ ճա կա տը պաշտ պա նե լու և թե՛ ե րկ րի ներ սում կարգ 
հաս տա տե լու հա մար»: 

1) Մով սես Սի լի կյա նը
2) Ռու բեն Տեր– Մի նա սյա նը 
3) Ա րամ Մա նու կյա նը
4) Թով մաս Նա զար բե կյա նը
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սղ նախ ներ են կոչ վել Ար ցա խում կազ մա կերպ ված՝
1) ռազ մա կան խոր հուրդ նե րը
2) պաշտ պա նա կան հե նա կե տային ամ րու թյուն նե րը
3) զին ված վաշ տե րը
4) կի սան կախ հայ կա կան իշ խա նա պե տու թյուն նե րը 

2.   Ո՞ւմ են ան վա նել « Նեմ րու թի հս կա». 
1) Գևորգ Չա վու շին     3) Հրայր Դժոխ քին
2) Աղ բյուր Սե րո բին    4) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նին 

3.  Չել լո ներ կոչ վել ե ն՝
1) քր դա կան հա կա կա ռա վա րա կան ջո կատ նե րը
2) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան վրի ժա ռու նե րը
3) համիդիե ջոկատների զինյալները
4) Բալ կան նե րից Ա րևմ տյան Հա յաս տան ներ թա փան ցած մահ մե դա կան նե րը

4.  Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել բո վան դա կու թյա նը.
1) պա նիս լա միզմ     ա) հա մա թուր քա կա նու թյուն
2) պան թյուր քիզմ    բ) ի նք նա զոհ
3) ջի հադ     գ) սր բա զան պա տե րազմ
4) հա մի դի ե     դ) քր դա կան ջո կատ
       ե) հա մաիս լա մա կա նու թյուն

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

5.  1917 թ. մար տի 2–ին Ռու սաս տա նում ձևա վոր ված բարձ րա գույն գոր ծա դիր 
իշխա նու թյու նը կոչ վել է ՝

1) Պե տա կան դու մա   3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Պետ րոգ րա դի խոր հուրդ   4) Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ

6.  1917 թ. մար տի 9–ին Կով կա սի նախ կին փո խար քա յու թյան սահ ման նե րում 
կազմ ված նոր մար մի նը կոչ վել է ՝

1) Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե 3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ատ  4) Սահ մա նա դիր ժո ղով

7.  1917 թ. ապ րի լի 26–ին ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես ճա նաչ վել և «Թուր  քա
հա յաս տան» ան վա նումն է ստա ցել՝

1)  Վա նի, Բիթ լի սի, Խար բեր դի և Դի ար բե քի րի նա հանգ նե րից կազմ ված հայ կա կան 
մա սը
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2)  Ռու սաս տա նից Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից նվաճ ված տա րած քի հայ կա կան 
մա սը

3)  Օս մա նյան կայս րու թյու նից Ռու սաս տա նի կող մից նվաճ ված տա րած քի հայ կա
կան մա սը

4)  Է րզ րու մի, Տրա պի զո նի, Սե բաս տի այի, Բիթ լի սի, Խար բեր դի նա հանգ նե րի հայ
կա կան մա սը 

8.   Ռու սաս տա նում 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 25–ին ստեղծ ված նոր կա ռա վա րու թյու նը 
կոչ վել է`

1) Ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե  3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Սահ մա նա դիր կոմիտե   4) Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ 

9.  Անդր կով կա սում 1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ին կազ մա վոր ված գոր ծա դիր նոր մար
մի նը կոչ վել է ՝

1) ԱՀԿ     3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ատ  4) ԺԿԽ

10. Տրված բացատրություններից որո՞նք են ճիշտ.
1)  Նադիր շահի օրոք Սյունիքի (Ջրաբերդի, Գյուլիստանի, Խաչենի, Վարանդայի և 

Դիզակի) մելիքությունները սկսեցին անվանվել Խամսայի (հինգ) մելիքություններ: 
2)  Ռուսաստանի համեմատությամբ Կովկասի լեռնաշղթայից այն կողմ` հարավ  

գտնվող երկրամասը ռուսերեն անվանել են Անդրկովկաս: 
3)  Ռուսաստանում 1917 թ. հոկտեմբերի 25–ին ստեղծված նոր կառավարությունը 

կոչվել է Ժամանակավոր:
4)  Երևանի խանության կառավարիչ սարդարը (զորագլուխ, զորահրամա նա տար) 

օժտված էր ռազմավարչական մեծ իշխանությամբ: 
5)  Արցախում կազմակերպված կիսանկախ հայկական թագավորություններն ան

վանվել են սղնախներ: 

11. Տրված բացատրություններից որո՞նք են ճիշտ.
1)  1840 թ. ապրիլի 10–ին վերացվել է Կասպիական մարզը և ստեղծվել երկու վարչա

միավոր` Վրացա–իմերեթական նահանգ և Հայկական մարզ: 
2)  1839 թ. սուլթանական կառավարությունը հրապարակել է թանզիմաթը` բարե նո

րոգումների հրովարտակը` հռչակելով սահմանադրության ընդունումը և ազգերի 
իրավահավասարություն:

3)  1844 թ. Կ. Պոլսում ստեղծված մարմինը կոչվում էր Ազգային ժողով, որի ան դամ
ների մեծ մասը հայ արհեստավորներն էին:

4)  1828 թ. մարտի 21–ին Նիկոլայ I–ի հրամանագրով Երևանի և Նախիջևանի 
նախկին խանություններից կազմված վարչական միավորը կոչվում էր Հայկական 
մարզ:

5)  1836 թ–ի մարտի 11–ին հրապարակված եկեղեցական կանոնադրու թյամբ 
(պոլոժենիե) սահմանվեցին Հայոց եկեղեցու վարչական իրավունքներն ու պար
տակա նությունները, եկեղեցու ու կառավարության փոխհարաբերու թյունները:
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12. Տրված բացատրություններից որո՞նք են սխալ. 
1)  Ազատագրական պայքարի այն ձևը, երբ հայերը տարերայնորեն, անկազ

մակերպ դուրս են եկել կենաց ու մահու կռվի` իրենց ապրելու իրավունքն ու 
արժանապատվությունը պաշտպանելու համար, հայտնի է հայդուկային կամ ֆի
դայական շարժում անունով:

2)  Հայդուկները (արաբերեն՝ տասնապետ) Արևելյան Հայաստանում կռվող 
ժողովրդական վրիժառուներն էին:

3)  1891 թ. սուլթան Աբդուլ Համիդ II–ը քրդական անհնազանդ ջոկատներից ստեղծել է 
մոտ 30 հեծելագնդեր, որոնք իր անունով կոչվել են համիդիե:

4)  Առաջին հայդուկները հայերի նկատմամբ թուրքական իշխանություն ների կող
մից նոր բռնությունների առիթ չտալու նպատակով հաճախ ներկայացել են 
որպես քրդեր և հանդես եկել «չելլոներ» կոչվող քրդական հակակառավա րա կան 
ջոկատների կազմում:

5)  Պանթյուրքիզմը (հակաթյուրքականություն) ենթադրում էր իսլամադավան բոլոր 
ազգերի միավորում օսմանյան Թուրքիայի դրոշի ներքո և սրբազան պատերազմ 
(ջիհադ) բոլոր անհավատների` գյավուրների դեմ:

6)  Ֆիդայիները կամ ֆեդայիները (արաբերեն` զոհ, ջան ֆեդա` ինքնազոհ) 
երդվում էին ամբողջովին նվիրվել իրենց ժողովրդի պաշտպանությանն ու 
ազատագրությանը: 

7)  Ֆիդայիները, զենքը ձեռքին, հեռանում էին լեռներն ու անտառները և համիդիե 
գնդերի կազմում իրականացնում պատժիչ գործողություններ ատելի թուրք և հայ 
պաշտոնյաների նկատմամբ:

13.  Կ. Պոլ սի հայ հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար ման նպա տա կով 1844 թ. ստեղծ
ված մար մի նը կոչ վում է ր՝

1) Սի նոդ     3) Ազ գային խոր հուրդ
2) Ազ գային ժո ղով    4) Պատ րի ար քա րան

14. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների ճիշտ բացատրությունները.
1)  Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունն իր տարբեր կա ռույց ների 

գործունեությունը համակարգելու համար ստեղծեց հատուկ մարմիններ, որոնք 
կոչվում էին բյուրո:

2)  Բալկաններում օսմանյան բռնապետության դեմ պայքարի ելած վրիժառու ները 
կոչվում էին չելլոներ:

3)  Հայդուկ հունգարերեն նշանակում է «հետևակ»:
4)  Առաջին հայդուկները հայերի նկատմամբ թուրքական իշխանությունների կող

մից նոր բռնությունների առիթ չտալու նպատակով հաճախ ներկայացել են որ
պես քրդեր և հանդես եկել «չետնիկներ» կոչվող քրդական հակա կառա վարա
կան ջոկատների կազմում:

5)  Ֆիդայի կամ ֆեդայի արաբերեն նշանակում է «ահաբեկիչ»:
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15.  Թուրքական կառավարության կողմից 1839 թ. հրապարակված բարենորոգում
ների հրովարտակն անվանվել է՝

1)  պոլոժենիե    3)  դեկրետ
2)  թանզիմաթ    4)  կանոնադրություն

16.  1839 թ. թուրքական կառավարությունը հրապարակեց թանզիմաթ, որը նշա
նակում է՝

1)  ազգային կանոնադրություն  3)  սահմանադրություն
2)  բարենորոգումների հրովարտակ  4)  օրենքների ժողովածու

17.  Ըստ Ժամանակավոր կառավարության որոշման՝ ի՞նչ անունով է հայտնի 
Օսման յան կայսրությունից նվաճված հայկական մասը՝ որպես վարչական 
առանձին միավոր.

1)  Թուրքահայաստան   3)  Հայկական մարզ
2)  Տաճկահայաստան   4)  Հայկական նահանգ

18.  Ինչպե՞ս էր կոչվում Արևելահայոց ազգային համախորհրդակցությունից քիչ 
անց ձևավորված, օրենսդրական իրավասություն ունեցող մարմինը.

1)  Հայոց ազգային խորհուրդ  3)  Վարիչների մարմին
2)  Ազգային ժողով    4)  Հատուկ կոմիտե

19. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները.

1)  Ստորին Բասենի վարչական կենտրոն Հասան կալան ռուս մեծ գրող Ա. Պուշկինն 
անվանել է «Արզրումի (Էրզրում) բանալի»:

2)  1826–1828 թթ. ռուս–պարսկական պատերազմի օրերին մի խումբ հայ մտավո
րականների մշակած ազատագրական նախագծի համաձայն՝ ռուսական կայսր 
Նիկոլայ I–ը կրելու էր նաև «Հայոց թագավոր» տիտղոսը:

3)  Արևելյան Հայաստանի տարածքում ռուսական իշխանությունների ստեղծած և 12 
տարի գոյություն ունեցած վարչական միավորը կոչվում էր Հայկական մարզ:

4)  Արցախում կազմավորված կիսանկախ իշխանությունները կոչվել են սղնախներ:
5)  Ռուսաստանի կազմում Շամախի կենտրոնով 1840 թ. ստեղծված վարչական մի

ավորը կոչվում էր Կասպիական մարզ:

20. Ընտրել սխալ բացատրությունները.

1)  Հայ եկեղեցու վարչական իրավունքներն ու պարտականությունները, եկեղեցու և 
կառավարության փոխհարաբերությունները սահմանող փաստաթուղթը հայտնի է 
«պոլոժենիե» անունով:

2)  Ըստ «պոլոժենիե»–ի՝ Հայ եկեղեցու հոգևոր գերագույն մարմինը կոչվելու էր սեյմ:
3)  «Պոլոժենիե»–ով Հայ եկեղեցին դուրս էր մնում ռուսական կառավարության վե

րահսկողությունից:
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4)  1840 թ. ստեղծված վարչական միավորը, որի կենտրոնը Թիֆլիսն էր, կոչ վում էր 
Վրացա–իմերեթական նահանգ:

5)  Ռուսաստանի կազմում 1844 թ. հիմնված վարչական մեծ միավորը կոչվում էր 
Կովկասի փոխարքայություն:

21. Ընտրել այն հարկատեսակները, որոնք կազմել են բերքի 1/10 մասը.

1)  գլխահարկ   
2)  աշար    
3)  տասանորդ
4)  անասնահարկ
5)  ճանապարհների ու արոտների հարկ

22.  Ընտրել այն մարմինները, որ նախատեսվում էր ստեղծել արևմտահայերի «Ազ
գա յին սահմանադրությամբ».

1)  Ազգային կենտրոնական վարչություն  
2)  Կենտրոնական կոմիտե    
3)  Հայոց ազգային կենտրոնական բյուրո
4)  Հատուկ կոմիտե
5)  Երեսփոխանական ժողով

23.  Երիտթուրքերի ծրագրով Բոսֆորից մինչև Չինաստան և Սառուցյալ օվկիանոս 
ընդգրկող թյուրքալեզու ժողովուրդների մեկ միասնական պետությունը լինելու էր.

1)  Մեծ Թուրքեստանը   3)  Մեծ Կովկասը
2)  Մեծ Թուրանը    4)  Մեծ Ասիան

24.  1917 թ. դեկտեմբերին Արևմտահայերի ազգային խորհրդի կայացրած որոշմամբ 
ստեղծված զորամիավորումը ի՞նչ անուններով էր հայտնի.

1)  Հայկական առանձին հարվածային զորամաս
2)  Հայկական կորպուս
3)  Արևմտահայ զորաբաժին
4)  Մահապարտների գունդ
5)  Արևմտահայ դիվիզիա

25. Ի՞նչ անուններով էր նաև հայտնի Աղբյուր Սերոբը.
1)  Նեմրութի հսկա    4)  Բաբշենի ասլան
2)  Նեմրութի աղբյուր   5)  Սոխորդի հսկա
3) Նեմրութի  ասլան
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Ի՞նչ նպա տա կով է ան գլի ա կան «Ար ևե լահնդ կա կան» ըն կե րու թյու նը պայ մա նա
գիր կն քել հայ վա ճա ռա կան նե րի հետ.

1) գեր շա հույթ ստա նա լու և գործն ը նդ լայ նե լու 
2) Հայոց պե տա կա նու թյան վե րա կանգն մա նը խան գա րե լու 
3) հն դիկ ա ռևտ րա կան նե րին մր ցակ ցու թյու նից դուրս մղե լու
4)  Հնդ կաս տան մուտք գոր ծե լը դյու րաց նե լու և հայ վա ճա ռա կա նու թյան մր ցակ ցու

թյու նից խու սա փե լու

2.  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված ե ղել հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի նոր գա ղա
փա րա խո սու թյան ձևա վո րու մը XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին.

ա) ան գլի ա կան դի վա նա գի տու թյան ցու ցա բե րած խար դա վանք նե րով
բ) Եվ րո պա յում ըն թա ցող հե ղա փո խու թյուն նե րով 
գ)  Սև ծո վյան տա րա ծաշր ջա նում և Բալ կա նյան թե րակղ զում Ռու սաս տա նի դիր քե րի 

թու լաց մամբ 
դ) ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյան գոր ծադր մամբ 
ե) հուն գար, սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան շար ժում նե րով
զ) հայոց ազ գային–հա սա րա կա կան կյան քի զար թոն քով

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

3.  Ի՞նչ նպա տա կով են ձևա վոր վել ա զա տագ րա կան խմ բակ ներն ու կազ մա կեր
պու թյուն նե րը.

1) հայ հա սա րա կու թյան հոգ ևոր կյան քի ղե կա վա րու թյունն ի րենց ձեռ քը վերց նե լու
2) հայ հա սա րա կու թյան մեջ խմոր վող օ տա րա մո լու թյու նը վե րաց նե լու
3)  հայ հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած ներ քին ե րկ պա ռա կու թյուն նե րը վե րաց նե լու
4)  հայ հա սա րա կու թյան մեջ զին ված պայ քա րի գա ղա փա րա խո սու թյունը տա րա

ծելու և գործ նա կանում կի րառ ելու

4. Ո՞րն է ե ղել նո րա կազմ ՀՅԴ կու սակ ցու թյան հիմ նա կան նպա տա կը.
1) Ար ևե լյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մի ա ցու մը
2) Ար ևե լյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան ա զա տագ րու մը
3) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան ա զա տագ րու մը
4) Ար ևե լյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի ան ցկա ցու մը
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5.  Ի՞նչ պատր վա կով է Թուր քի ան չե ղյալ հայ տա րա րել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում 
բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան 1914 թ. հա մա
ձայ նա գի րը.

1)  Գեր մա նի ան, Ա վստ րո–Հուն գա րի ան և Ի տա լի ան հրա ժար վել են այդ հա մա ձայ
նագ րի ա ռանց քային դրույթ ներն ըն դու նե լուց:

2)  Գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է կա յաց րել ռու սա կան կող մի հետ 
ա ռան ձին քն նար կե լու բա րե նո րո գում նե րի հար ցը:

3) Սկս վել էր Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը:
4) Թուր քի ա յում սկս վել էին ներ քա ղա քա կան կռիվ ներ:

6. Ի՞նչ նպա տա կով է լույս ըն ծայ վել «Ազ դա րա րը».
1)  Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան Հա յաս տա նների միջև աշ խույժ քա ղա քա կան, տն տե սա

կան և մշա կու թային կա պը պահ պա նե լու
2)  հայ մշա կույ թի բնա գա վա ռում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն ներն ու ձեռք բե

րում նե րը վեր լու ծե լու 
3)  Հնդ կաս տա նի հա յու թյան աշ խույժ հա սա րա կա կան կյան քը կազ մա կեր պե լու և 

ո ւղ ղոր դե լու 
4) հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու և ղե կա վա րե լու 

7. Ի՞նչ նպա տա կով է լույս ըն ծայ վել « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը.
1)  հայ ժո ղովր դին աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին տե ղե

կու թյուն ներ հա ղոր դե լու
2)  հնդկական հասարակությանը բուն Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու

թյուն նե րին ի րա զեկ դարձ նե լու 
3)  հայ ժո ղովր դին ռու ս հա սա րա կա կան կյանքին, նրա ա ռա ջա դի մա կան մշա կույ

թին ու գի տու թյա նը հա ղոր դա կից դարձ նե լու
4)  Հնդ կաս տա նի հա յու թյան աշ խույժ հա սա րա կա կան կյան քը կազ մա կեր պե լու և 

ո ւղ ղոր դե լու

8.  Ի՞նչ արդյունք ունեցավ XVIII դարի առաջին երեսնամյակի ազատա գրական 
պայքարը Սյունիքում.

1)  Կանխվեց վրաց բանակի կողմից Արարատյան դաշտի հայկական գյուղերի   
բնակչության կողոպուտն ու հնարավոր արյունահեղությունը: 

2)  Հասարակության տարբեր խավեր համախմբվեցին, և մարտական շունչ 
հաղորդվեց քաղաքական կուսակցություններին:

3)  Սյունիքում որոշակի ժամանակով վերականգնվեց հայկական իշխանությունը: 
4)  Ստեղծվեցին նախադրյալներ Հայաստանի ազատագրության գործում Արև

մուտքի օժանդակությունը ստանալու համար:

9. Ի՞նչ հետևանքներ է ունեցել 1828 թ. պարսկահպատակ հայերի վերաբնակեցումը.
1)  Ռուսահպատակ դարձած հայերը ձեռք բերեցին անձի ու գույքի ապահովության,   

ազգային կյանքի կազմակերպման ավելի նպաստավոր պայմաններ: 
2)  Ախալքալաքի գավառում պարսկահայերը վերաշինեցին կամ հիմնադրեցին 50 գյուղ: 
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3)  Արևելյան Հայաստանի տարածքի մեծ մասի վրա կրկին սկսվեց ազգահավաք 
գործընթաց:

4)  Համախմբվեցին հայ հասարակության տարբեր խավեր, և ժողովրդական պայ
քարը նոր թափ ստացավ:

5)  Մի խումբ հայ մտավորականներ, հետևելով իրենց նախորդ գործիչների օրի
նակին, Հայաստանի ազատագրության նախագիծ մշակեցին և ներկայա ցր ին 
ռուսական արքունիքին:

10.  Ո՞րն էր ռուսական իշխանությունների կողմից Հայոց եկեղեցու բարեփոխման 
նպատակը.

1)  Հայոց եկեղեցին ռուսական իշխանության հսկողության տակ պահելը
2)  Հայոց եկեղեցուն հարկերից ու տուրքերից ազատելը
3)  Հայոց եկեղեցու և ռուսական կառավարության փոխհարաբերությունները կար 

գավորելը
4)  Հայոց եկեղեցու նվիրապետական նոր կառույցի հաստատումը
5)  հայ ժողովրդին կրոնական ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակից զրկելը

11. Արևմտյան Հայաստանում ֆիդայական շարժումը հետևանք էր՝
1) հայ ժողովրդի քաղաքական և տնտեսական ծանր վիճակի
2)  արևմտահայության մեջ անջատողական ձգտումների ուժեղացման
3)  Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքության գործունեության արգելման
4)  կուսակցությունների, մասնավորապես դաշնակցության, ֆինանսական ու կազ

մակերպչական աջակցության
5)  արևմտահայությանը հողազրկելու և հայրենիքից դուրս մղելու պետական քաղա

քականության

12.  Որո՞նք էին 1826–1828 թթ. ռուս–պարսկական պատերազմի հետևանքները ռու
սահպատակ դարձած հայերի համար.

1)  Նրանք ստացան կյանքի և գույքի ապահովություն:
2)  Հռչակեցին անկախ պետականություն Ռուսաստանի հովանու ներքո:
3)  Կրկին բնակեցրին նկատելիորեն հայաթափված Արևելյան Հայաստանի տա րածքը:
4)  Ազատվեցին ազգային–գաղութային ճնշումներից ու հալածանքներից:
5)  Ազատվեցին սոցիալական հալածանքներից:

13.  Որո՞նք էին 1877–1878 թթ. ռուս–թուրքական պատերազմին մեծ թվով հայերի 
մասնակցության պատճառները.

1)  գրավված տարածքներում հայկական ինքնավարություն ստեղծելու Ալեք սանդր II 
կայսեր խոստումները

2)  Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման հույսերը
3)  թուրքական տիրապետության դեմ հույների ազատագրա կան պայքարի վերելքը 
4)  ռուսական բանակի հրամանատարության կազմում զգալի թվով հայ զորա վար

ների առկայությունը
5)  Ռուսաստանի կողմից արևմտահայերին տրված արտոնությունները



ZANG
AK

244

14. Թվարկվածներից որո՞նք են 1862 թ. Զեյթունի ապստամբության հետևանքներ.
1)  զեյթունցիների հարկատվության վերացումը
2)  կրոնափոխության արգելումը
3)  Զեյթունի նախկին կիսանկախ վիճակի վերացումը
4)  Զեյթունի շրջափակման վերացումը
5)  Բարձր դռան պարտավորվելը ներում շնորհելու հայերին, ապահովելու նրանց 

կյանքն ու գույքը

15. Գտնել սխալ պատասխանները:
Ժամանակավոր կառավարության 1917 թ. ապրիլի 26–ի որոշման հետևանքով՝

1)  Օսմանյան կայսրությունից նվաճված տարածքի հայկական մասը՝ որպես 
առան ձին վարչական միավոր, ստացավ «Թուրքահայաստան» անվանումը

2)  Արևմտյան Հայաստանի տարածքում մինչև նրա կարգավիճակը վերջնա կա
նապես որոշելը, ստեղծվեցին երեք հայկական մարզեր՝ Էրզրումի, Խնուսի, Վանի

3)  Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչեց հայ ժողովրդի ազատ ինքնորոշման և 
ազգային անկախ պետություն ունենալու իրավունքը

4)  Հանձնարարվեց ամեն տեսակի օգնություն ցույց տալ գրավված մարզերի հայ 
բնակչությանը

5)  Հայկական մարզերը կառավարվեցին գեներալ կոմիսարի և նրա երկու օգնա
կանների միջոցով

6)  Արևմտահայության ինքնորոշման իրավունքի իրականացման նպատակով 
ռու սական զորքերը դուրս բերվեցին Արևմտյան Հայաստանից
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I.  Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտ մամբ) պա
տասխանով առաջադրանքներ

1.  Իս րայել Օ րու գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված դեպ քե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հաջորդա կա նու թյան.

ա. Հ. Ջուղայեցու պատ վի րա կու թյան ժա մա նու մը Կ. Պո լիս
բ. Ֆրան սի ա յում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մտ նե լը
գ. ժա մա նու մը Ռու սաս տան 
ե. հան դի պու մը Ֆլո րեն ցի այում դուք սի հետ
դ. հաս տատ վե լը Դյու սել դորֆ քա ղա քում
զ. ժա մա նու մը Վի են նա 
1) ա, բ, դ, ե, զ, գ    3) գ, բ, զ, դ, ե, ա
2) ա, ե, դ, զ, գ, բ    4) բ, գ, զ, դ, ա, ե

2.   Սյու նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա
սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Չավն դու րի ճա կա տա մար տը
բ. Ջևան շիր քոչ վոր ցե ղի դեմ տա րած հաղ թա նա կը
գ. Տաթև գյու ղի մեր ձա կա ամ րո ցի գրա վու մը
դ. Զևայի և Ո րո տա նի բեր դե րի ա զա տագ րու մը 
ե. Մեղ րի ի ա զա տագ րու մը
զ. Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը
1) բ, գ, ա, դ, ե, զ    3) բ, գ, ա, դ, զ, ե 
2) ե, բ, դ, զ, ա, գ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

3. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Հա կոբ Ջու ղայե ցու գլ խա վո րու թյամբ Էջ մի ած նի գաղտ նի ժո ղո վի գու մա րու մը
բ. Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան իշ խա նու թյան ստեղ ծու մը 
գ. Ան գե ղա կո թի ժո ղո վի գու մա րու մը
դ. Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ի նք նա վա րու թյան ստեղ ծու մը 
ե. Իս րայել Օ րու ո ւղ ևո րու թյու նը Պարս կաս տան
1) ե, գ, ա, դ, բ    3) բ, ե, դ, գ, ա
2) ա, գ, ե, բ, դ    4) ա, գ, ե, դ, բ
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4. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը
բ. Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. Ադ րի ա նու պոլ սի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
դ.  Թուրք մեն չայի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը  
ե. Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
զ. Կ. Պոլ սի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
1) զ, բ, ա, ե, դ, գ    3) զ, բ, ե, դ, գ, ա
2) բ, դ, զ, գ, ե, ա     4) ե, զ, դ, ա, գ, բ

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. Ադ րի ա նու պոլ սի պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. Գե որ գիևս կում ռուս–վրացական դաշ նագ րի կն քու մը
գ. Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը
դ. Թուրք մեն չայի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Ար ևե լյան Վրաս տա նի բռ նակ ցու մը Ռու սաս տա նին
զ. Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը 
է. Գյու լիս տա նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. Եր ևա նի նա հան գի հիմ նու մը
թ. Բու խա րես տի պայ մա նագ րի կն քու մը
ժ. Իս րայել Օ րու ժա մա նու մը Ռու սաս տան
1) թ, է, ե, գ, ա, ժ, ը, զ, դ, բ   3) ժ, բ, ե, թ, է, դ, գ, ա, զ, ը
2) բ, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, է, թ   4) ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 

6. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Կով կա սի փո խար քա յու թյան հիմ նու մը
բ. « Պո լո ժե նի ե»–ի հրա պա րա կու մը
գ. Եր ևա նի նա հան գի հիմ նու մը
դ. « Թան զի մաթ»–ի հրա տա րա կու մը 
ե. Հայ կա կան մար զի վե րա ցու մը
1) ե, ա, բ, դ, գ    3) բ, գ, ա, դ, ե
2) բ, դ, ե, ա, գ     4) գ, ա, դ, բ, ե 

7.  1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան կն քու մը
բ. Լոն դո նում ռուս–ա նգ լի ա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
գ. Դի ա դի նի գրա վու մը Եր ևա նյան ջո կա տի կող մից
դ. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի սկիզ բը 
ե. Կար սի գրա վու մը Հ. Լա զար ևի զո րա մա սի կող մից
1) ա, բ, դ, ե, գ    3) ա, գ, բ, դ, ե  
2) գ, ե, ա, բ, դ    4) բ, գ, դ, ա, ե 
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8.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև տրված 
շար քի ժամանակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.

ա. Ղրի մի պա տե րազ մը
բ. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. Փա րի զի պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին փու լը 
ե. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը
զ. Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը

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

9.  XIX դ. երկրորդ կե սի հայ քա ղա քա կան կյան քի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը
բ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» խմ բա կի ստեղ ծու մը
գ.  Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի ան դամ նե րի կող մից «Ազ գային սահ մա նադ րու

թյան» ստեղ ծու մը
դ. ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
ե. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը

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

10.  XIX դ. երկրորդ կեսի հայ քա ղա քա կան կյան քի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը
բ. « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը
գ. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը
դ. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը 
ե. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը

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

11.  1890–ա կան թթ. հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա
վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Զե քի փա շայի զոր քի շարժվելը Սա սու նի վրա
բ. Բաբ շե նի հաղ թա կան կռի վը
գ. Գում Գա փո ւի ցույ ցը
դ. Մ. Ա վե տի սյա նի գլ խա վո րու թյամբ  Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
ե. Կու կու նյա նի ար շա վան քը
զ. Խա նա սո րի ար շա վան քը

1) գ, ե, դ, զ, ա, բ     3) զ, բ, գ, ա, դ, ե
2) գ, ե, ա, դ, զ, բ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 
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12.  XIX դարի երկրորդ կե սի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կա գ
րական հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը  
բ. Ար ևե լյան պա տե րազ մի սկիզ բը
գ. Գում Գա փո ւի ցույ ցը
դ.  Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից Ազ գային կա նո նադ րու թյան հաս

տա տու մը  
ե. Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը
զ. Մկր տիչ Յա ղու բյա նի ղե կա վա րու թյամբ  Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը
է. Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի սկիզ բը
թ.  Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի կող մից Բա րե նո րո գում նե րի մայի սյան 

ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին
ժ. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը

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

13.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Խա նա սո րի ար շա վան քը
բ. հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում
գ. Պետոյի և Մարտիկի զոհվելը
դ. Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան ժո ղո վը Էջ մի ած նում 
ե. Վա նի հե րո սա մար տը` Մկր տիչ Ա վե տի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ
զ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի ա վար տը 
է. Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը` Նա զա րեթ Չա վու շի ղե կա վա րու թյամբ 
ը. Սա սու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը` Ա նդ րա նի կի գլ խա վո րու թյամբ
թ. Սա սու նի հե րո սա մար տը` Մեծն Մու րա դի ղե կա վա րու թյամբ
ժ. Մշո Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը

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

14.   Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի կազ մա վո րու մը 
բ. Ա րևմ տա հայե րի ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 
գ. Ա րա րա տյան գն դի կազ մա վո րու մը
դ. Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մը 
ե. Ար ևե լա հայ ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 

1) բ, դ, ա, ե, գ     3) գ, բ, ա, դ, ե
2) գ, դ, ա, բ, ե      4) դ, ա, գ, ե, բ
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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. Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը
բ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի ստեղ ծու մը
գ. Բոլշ ևի կյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում
դ. ար ևե լա հայե րի հա մա ժո ղո վի գու մա րու մը Թիֆ լի սում 
ե. ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը

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

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. Հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րման սկիզբը
բ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի կազ մա վո րու մը
գ. Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մը
դ. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղծումը
ե. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի կազ մա վո րու մը

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

17.  1918 թ. տեղի ունեցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Դրոյի ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը Բաշ Ա պա րա նում
բ. Սար դա րա պա տի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
գ. Ա լեք սանդ րա պո լի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից
դ. Ղա րա քի լի սայի ճա կա տի կազ մա կեր պու մը 
ե. Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից

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

18.  1918 թ. հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ներ քին Թա լի նի բեր դի գրա վու մը հայ կա մա վոր նե րի կող մից
բ. Սար դա րա պա տի կա յա րա նի հետգ րա վու մը հայ կա կան զոր քի կող մից
գ. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի ա վար տը
դ. Կար սի հանձ նու մը թուր քե րին 
ե. Ղա րա քի լի սայի գրա վու մը թուր քե րի կող մից

1) դ, բ, ա, ե, գ     3) բ, գ, ա, դ, ե
2) դ, ա, բ, գ, ե      4) բ, դ, ա, ե, 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. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի հաղ թա կան ա վար տը
բ. Թուրք–ա նդր կով կա սյան պա տե րազ մի սկիզ բը
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գ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը 
ե. Շի րա կի գո յա մար տի սկիզ բը
զ. Պրժևալսկու հրամանով չորս հայկական հրաձգային գնդերի կազմավորումը

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

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. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
բ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի ստեղ ծու մը
գ. Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը
դ. Ար ևե լա հայե րի հա մա ժո ղո վի գու մա րու մը Թիֆ լի սում 
ե. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տը
զ. Թուրք–ա նդր կով կա սյան պա տե րազ մի սկիզ բը

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

21.  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը 
դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը   
բ. «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը
գ. Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը
դ. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի սկիզ բը 
ե. Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը
զ. Ա ԺԴՀ–ի ստեղ ծու մը 
է. Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տը 
ը. Է րզ րու մի գրա վու մը
թ. Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
ժ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

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

22. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 
ա. Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյան» լույ սըն ծա յու մը ռու սե րե նով Պե տեր բուր գում
բ. « Խել քից պա տու հաս» պի ե սի բե մադ րու մը Եր ևա նում հեղինակի ներկայությամբ
գ. « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը
դ. «Ազ դա րա րի» լույ սըն ծա յու մը 
ե. « Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զո ւի» բառարանի հրա տա րա կու մը
զ. « Բազ մա վե պի» լույ սըն ծա յու մը

1) դ, գ, ե, բ, ա, զ    3) գ, դ, ե, ա, բ, զ
2) գ, դ, ա, բ, ե, զ    4) դ, գ, ա, բ, ե, զ
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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. Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
բ. Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը
գ. Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
դ. Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը 
ե. Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը

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

24.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան դա սա վո րու թյու նը.

1) «Ար ևե լյան թատ րո նի» կազ մա վո րու մը Կ. Պոլ սում
2) Հ. Վար դո վյա նի ե րկ լե զու թատ րո նի ստեղ ծու մը
3) «Ա նուշ» օ պե րայի բե մադ րու մը Ա լեք սանդ րա պո լում
4) « Գի տա կան շար ժում» պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը
5) Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կի հայտ նա բե րու մը
 6) գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյան հիմ նադ րու մը

25.  1894–1896 թթ. ազատագրական պայքարի իրադարձություններից ո՞րն է տեղի 
ունեցել յոթերորդը՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության. 

ա. Շենիկի գյուղապետ Գրգոյի տանը ինքնապաշտպանական ժողովի գումարումը 
բ.  Զեյթունի ապստամբների՝ Զեյթունի անկախ իշխանություն վերտառությամբ 

կարմիր դրոշ բարձրացնելը թուրքական զորանոցի վրա
գ. Զեքի փաշայի գլխավորած զորքի շարժվելը դեպի Սասուն 
դ. մեծ տերությունների միջամտությամբ Հալեպի հաշտության կնքումը
ե. Կարապետ Բասիլոսյանի կոչը Զեյթունի լեռնականներին 
զ.  թուրքական կանոնավոր զորքի ու քրդական մազրիկ ցեղի հրոսակների 

հարձակումը 1500 վանեցիների վրա` Ս. Բարդուղիմեոս վանքից ոչ հեռու 
է. Բաբը Ալիի ցույցը 
ը.  Վանում բոլոր ուժերի միասնական ճակատի կազմումը՝ Մ. Ավետիսյանի  

գլխավորությամբ 

1) ը   2) գ  3) ա   4) դ

26.  1918 թ. տեղի ունեցած իրադարձությունների տրված շարքում ո՞րն է չորրորդը՝ 
ըստ ժամանա կագրական հաջորդականության. 

ա. Կարսի հանձնումը թուրքերին 
բ. Ղարաքիլիսայի գրավումը թուրքերի կողմից
գ. Ներքին Թալինի բերդի գրավումը հայ կամավորների կողմից 
դ. Սարդարապատի կայարանի հետգրավումը հայկական զորքի կողմից 
ե. Բաշ Ապարանի ճակատամարտի ավարտը 
զ. Ալեքսանդրապոլի գրավումը թուրքական զորքերի կողմից 
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է. Սարդարապատի գրավումը թուրքական զորքի կողմից 
ը. Սարիղամիշի գրավումը թուրքական զորքերի կողմից 
թ. Ղարաքիլիսայի ճակատի կազմակերպումը 

1) դ   2) զ    3) ա    4) ե

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

ա. Խանասորի արշավանքը
բ. հայերի կոտորածն Ադանայում 
գ. Ռուսաստանում ապրող հայերի պատգամավորական ժողովը Էջմիածնում
դ. Վանի հերոսամարտը` Մկրտիչ Ավետիսյանի ղեկավարությամբ 
ե. հայ–թաթարական ընդհարումների ավարտը 
զ. Զեյթունի ապստամբությունը` Նազարեթ Չավուշի ղեկավարությամբ 
է. Սասունի ինքնապաշտպանությունը` Անդրանիկի գլխավորությամբ 
ը. Սասունի հերոսամարտը` Մեծն Մուրադի ղեկավարությամբ 
թ. Մշո Ս. Առաքելոց վանքի կռիվը 

1) ա   2) գ    3) զ   4) է

28.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Կ. Պոլսի ռուս–թուրքական պայմանագրի կնքումը 
2) Հակոբ Ջուղայեցու գլխավորությամբ Էջմիածնի գաղտնի ժողովի գումարումը
3) Անգեղակոթի ժողովի գումարումը
4) Իսրայել Օրու ուղևորությունը Պարսկաստան 
5) Խամսայի մելիքությունների ինքնավարության ստեղծումը 
6) Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
7) Բուխարեստի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
8) Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
9) Հայոց եկեղեցու կանոնադրության հրապարակումը 

29.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի ստեղծումը 
2) Բոլշևիկյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում
3) Երզնկայի զինադադարի կնքումը 
4) Արևմտահայ զորաբաժնի ստեղծումը 
5) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի ստեղծումը
6) Պատերազմի վերսկսումը Կովկասյան ճակատում 
7) Բաշ Ապարանի ճակատամարտի հաղթական ավարտը 
8) Առանձին հայկական կորպուսի ստեղծումը
9) Շիրակի գոյամարտի սկիզբը
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30.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Արևելյան պատերազմի սկիզբը 
2) XIX դարի երկրորդ կեսի ռուս–թուրքական երկրորդ պատերազմի սկիզբը 
3) Փարիզի հաշտության պայմանագրի կնքումը
4)   Ազգային կանոնադրության հաստատումը Կ. Պոլսի Ազգային ընդհանուր ժողովի 

կողմից 
5) Զեյթունի ապստամբությունը` Մկրտիչ Յաղուբյանի ղեկավարությամբ
6) Ս. Կուկունյանի արշավանքը
7) Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի կնքումը
8) Բեռլինի վեհաժողովի գումարումը 
9) Գում Գափուի ցույցը

31.   Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Խորենացու Հայոց պատմության լույսընծայումը ռուսերենով Պետերբուրգում                    
2) Խելքից պատուհաս պիեսի բեմադրումը Երևանում հեղինակի ներկայությամբ
3) Տարեգրություն պարբերականի հրատարակումը 
4) Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի բառարանի հրատարակումը 
5) Յուպիտերի վեցերորդ արբանյակի հայտնաբերումը 
6) Բազմավեպի լույսընծայման սկիզբը
7) Արևելյան թատրոնի կազմավորումը Կ. Պոլսում 
8) Գիտական շարժում պարբերականի հրատարակումը 
9) Անուշ օպերայի բեմադրումն Ալեքսանդրապոլում 

6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  հայկական պատվիրակության կազմում մահտեսի Շահմուրատի ժամանումը Փա

րիզ՝ բանակցությունները շարունակելու համար
2)  հայազգի Իվան Կարապետի ժամանումը Արցախ
3)  Էրզրումում Պարսկաստանի և Թուրքիայի միջև պայմանագրի կնքումը
4)  Իսրայել Օրու «Պֆալցյան ծրագրի» կազմումը
5)  Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս XIV թագավորին Խաչատուր Գաղատացի կաթո ղիկոսի 

կողմից նամակ ուղարկելը 

2. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի մահը Կ. Պոլսում
2)  Պետրոս I–ի անակնկալ վերադարձը Դերբենտից Աստրախան
3)  Ռուսաստանի օգնությամբ Հայաստանն ազատագրելու Իսրայել Օրու ծրագրի 

մշակումը
4)  ռուս–թուրքական պայմանագրի կնքումը Կ. Պոլսում
5)  Պետրոս I–ի Կասպիական արշավանքի սկիզբը
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3. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Հայ–վրացական ուժերի հանդիպումը Գանձակի մոտակա Չոլակ վայրում
2)  Երևանի հերոսական պաշտպանության ավարտը և քաղաքի գրավումը թուրքերի 

կողմից
3)  Կ. Պոլսում ռուս–թուրքական պայմանագրի կնքումը
4)  թուրքական զորքերի ութօրյա մարտերը Շուշին գրավելու համար
5)  Ավան և Թարխան հարյուրապետերի գլխավորությամբ հայ զինվո րա կա նու թյան 

մի մասի փոխադրվելը ռուսական բանակ

4. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Հալիձորի ճակատամարտը
2)  Հովսեփ Էմինի ծնունդը
3)  թուրքական զորքերի ներխուժումը Արցախի Վարանդա գավառ
4)  Գյուլիստանի սղնախի պայքարի շարունակումը թուրքերի դեմ Աբրահամ սպա

րապետի գլխավորությամբ
5)  Խամսայի մելիքությունների ստեղծումը

5. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Եսայի Հասան–Ջալալյանի բազմելը Գանձասարի կաթողիկոսական գահին
2)  Պետրոս I–ի Կասպիական արշավանքը
3)  պարսկական և օսմանյան զորքերի միջև Եղվարդի ճակատամարտը
4)  Իսրայել Օրու մահը
5)  Հալիձորի ճակատամարտը

6. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Լոռու գավառի նվիրաբերումը Շ. Շահամիրյանին
2)  «Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ» գրքի լույսընծայումը Մադրասի տպա րա նում
3)  Մովսես Սարաֆյանի՝ Հայաստանի ազատագրության ծրագրի ներկայացնելը 

Ռուսաստանի արտաքին գործերի կոլեգիային
4)  Նադիրի հռչակվելը Պարսկաստանի շահ
5)  Հովսեփ Էմինի վերջնական վերադարձը Հնդկաստան

7. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Ղարաբաղի խանության անցնելը Ռուսական կայսրությանը
2)  ռուս–թուրքական ճակատամարտը Ախուրյանի ափին՝ Փոքր Ղարաքիլիսա 

գյուղի մոտ
3)  «Նոր տետրակ»–ի ռուսերենով թարգմանվելը և լույսընծայումը Պետեր բուր գում
4)  XIX դարի առաջին ռուս–պարսկական պատերազմի սկիզբը
5) Արևելյան Վրաստանի բռնակցումը Ռուսաստանին
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8. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Օշականի ռուս–պարսկական ճակատամարտը
2)  գեներալ Ի. Պասկևիչի զորքերի կողմից Ախալցխայի գրավումը
3)  Գյուլիստանի պայմանագրի կնքումը
4)  Երևանի գրավումը ռուսական զորքերի կողմից
5)  Բուխարեստի ռուս–թուրքական պայմանագրի կնքումը

9. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Հայկական մարզի ստեղծումը
2)  Կովկասի փոխարքայության ստեղծումը
3)  գեներալ Ա. Ճավճավաձեի զորաջոկատի կողմից Բայազետի բերդի գրավումը
4)  Երևանի նահանգի հիմնումը
5)  Ի. Պասկևիչի գլխավորած ռուսական ուժերի կողմից Հասան կալայի գրավումը

10. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Երևանի նահանգի հիմնումը
2)  Ղրիմի պատերազմի ավարտը և Փարիզում հաշտության պայմանագրի կնքումը
3)  Երևանյան ջոկատում ընդգրկված սարդարապատցի հեծյալների և տեղա ցի ների 

ջոկատի կողմից Դիադինի, ապա՝ Ալաշկերտի գրավումը
4)  Հայկական մարզի վերացումը
5)  Կ. Պոլսում արևմտահայերի Ազգային ժողովի ստեղծումը

11. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Լոնդոնում ռուս–անգլիական համաձայնագրի կնքումը
2)  Մկրտիչ Խրիմյանի՝ Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք դառնալը
3)  Ազիզ փաշայի զորքի հարձակումը Զեյթունի վրա
4)  Արևելյան պատերազմի սկիզբը
5)  Կ. Պոլսի Ազգային ընդհանուր ժողովի կողմից Ազգային սահմանադրության (կա

նոնադրության) հաստատումը

12. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Բեռլինի վեհաժողովի նախօրեին անգլո–թուրքական գաղտնի համաձայ նա գրի 

կնքումը
2)  սուլթանի կողմից արևմտահայերի Ազգային սահմանադրության (կանոնա դրու

թյան) վավերացումը
3)  Աշիր փաշայի արշավանքը Զեյթունի վրա
4)  Արևելյան պատերազմի ավարտը
5)  Հ. Լազարևի հրամանատարությամբ Կարսի գրավումը
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13. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Պապիկ Նորաշխարհյանի ղեկավարությամբ զեյթունցիների պայքարը թուրքերի դեմ
2)  «Վերակազմյալ հնչակյաններ» կուսակցության առաջացումը
3)  «Բարենպատակ ընկերության» ստեղծումը
4)  Սարգիս Կուկունյանի ջոկատի անցումը ռուս–թուրքական սահմանը
5)  Մոսկվայում «Հայրենասերների միության» ստեղծումը

14. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության հիմնումը
2)  Բարձր դռան հատուկ հրամանով «Հայաստան» անվան գործածության ար գե

լումը
3)  Մոսկվայի «Հայրենասերների միության» գործունեության դադարեցումը
4)  Հնչակյանների կուսակցության ծրագրի հրատարակումը «Հնչակ» թերթում
5)  Գ. Արծրունու գլխավորած գաղտնի խմբակի գործունեության ավարտը

15. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  «Դրոշակ»–ի անդրանիկ համարում ՀՅԴ հռչակագրի հրապարակումը
2)  Արաբոյի անդամակցելը «Դաշնակցություն» կուսակցությանը
3)  Թավրիզում դաշնակցության կողմից «Խարիսխ» զինագործարանի հիմնումը
4)  Գում Գափուի ցույցը
5)  Կարինի և Տրապիզոնի հնչակյան մասնաճյուղերի ստեղծումը

16. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Բաբշենի կռիվը
2)  հնչակյանների՝ Լոնդոնի առաջին համագումարը
3)  Անդրանիկի՝ «Մարտական հրահանգներ» կանոնագիրքը հեղինակելը
4)  ՀՅԴ առաջին ընդհանուր ժողովը՝ համագումարը
5)  համիդիե գնդերի ստեղծումը

17. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Շենիկի գյուղապետ Գրգոյի տանը հրավիրված ինքնապաշտպանական ժողովը
2)  հնչակյան Գարուն Աղասու և մշեցի հայդուկ Մխո Շահենի տեղափոխվելը Զեյթուն
3)  Ս. Առաքելոց վանքի կռիվը
4)  հնչակյանների կազմակերպած մահափորձը Գ. Գոլիցինի դեմ
5)  Մայիսյան բարենորոգումների ծրագրի հանձնումը սուլթանին

18. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Ռուսաստանյան առաջին հեղափոխության սկիզբը
2)  Ս. Առաքելոց վանքի կռիվը
3)  Հայ առաքելական եկեղեցու ունեցվածքի բռնագրավման ծրագրի հաս տա տումը 

ռուսական կայսեր կողմից
4)  նշանավոր հայդուկ Հրայրի զոհվելը
5) հայ–թաթարական արյունալի ընդհարումների ավարտը
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19. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Գելիեգուզան գյուղում ինքնապաշտպանության ղեկավար մարմնի ստեղծումը
2)  երիտթուրքերի հեղաշրջումը
3)  Թուրքիայում միդհատյան սահմանադրության ընդունումը
4)  Մկրտիչ Խրիմյանի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանում ապրող հայերի պատ գա

մավորական Կենտրոնական ժողովի հրավիրումը
5)  դաշնակցության սոցիալիստական (ընկերվարական) գաղափարախո սու թյան 

ընդգծմամբ նոր ծրագրի ընդունումը

20. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Բալկանյան երկրորդ պատերազմի սկիզբը
2)  Մ. Գիրսի և Հ. Վանգենհայմի՝ Արևմտյան Հայաստանի համար 6 կետից բաղ կա

ցած բարենորոգումների ծրագրի կազմումը
3)  Սարիղամիշի ճակատամարտը
4)  Պողոս Նուբար փաշային Եվրոպայում կաթողիկոսի լիազոր ներկայացուցիչ նշա

նակելը
5)  Նիկոլայ II–ի կողմից պաշտոնապես պատերազմի հայտարարումը Օսմանյան 

կայսրությանը
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

7–I. Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

1.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 Տա րե թիվ
1) 1699 թ.  2) 1701 թ.  3) 1708 թ.  4) 1709 թ.

 Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Օ րու դես պա նա կան խմ բի ժա մա նե լը Շա մա խի 
բ. Օ րու ժա մա նե լը Պարս կաս տա նի մայ րա քա ղաք Սպա հան 
գ.  Օ րու՝ Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րի ներ կա

յաց նե լը Պետ րոս I–ի ն
դ. Օ րու՝ Հա յա ստա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րի ներ կա յաց նե լը Հով հան Վիլ հել մին 
ե.  Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նում Օ րուն լի ա զո րե լը՝ շա րու նա կե լու 

բա նակ ցու թյուն նե րը եվ րո պա կան ե րկր նե րի և ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ 

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

2. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1) Է մի նի ճա նա պարհ վե լը Պե տեր բուրգ 
2) Է մի նի ժա մա նե լը Հա յաս տան և տի րող ի րա վի ճա կին մո տի կից ծա նո թա նա լը
3) Է մի նի ծա ռա յու թյան ան ցնե լը բրիտանական մի նա վում և ո ւղ ևոր վե լը Ա նգ լի ա
4) Է մի նի և Հե րակ լի խրա խու սա կան նա մակ ներ ու ղար կե լը Հով նա նին
5) Է մի նի վե րա դարձը Հնդ կաս տան
6) Է մի նի վե րա դարձը Հա յաս տան

 Տա րե թիվ 
ա. 1726 թ.      դ. 1761 թ.
բ. 1751 թ.      ե. 1764 թ.
գ. 1759 թ.      զ. 1766 թ.
      է. 1770 թ.

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

3.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին. 
1) 1699 թ.     3) 1663 թ.
2) 1724 թ.     4) 1727 թ
      5) 1771 թ.
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 ա. հայ կա կան տպա րա նի հիմ նու մը Մադ րա սում
բ. Իս րայել Օ րու ժա մա նու մը Պարս կաս տան
գ. Եր ևա նի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը
դ. Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը 
ե. Խա չա տուր Գա ղա տա ցի կա թո ղի կո սի նա մա կը Լյու դո վի կոս XIV–ի ն
զ. Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը

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

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

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե
թիվը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1 Հայ կա կան տպա րա նի  
հիմն ու մը 1 1722 թ. 1 Շա հա միր  

Շա հա մի ր յան 1 Բու խա
րեստ

2 Հայ  զորականների 
ժամանումը Սյունիք 2 1827 թ. 2 Դա վիթ բեկ 2 Շինուհայր

3 Ռուս–թուր քա կան հաշ տու
թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 3 1771 թ. 3 Ներսես  

Աշ տա  րակեցի 3 Թիֆլիս, 
Արցախ

4
Հայ կամավորական գումար
տակ ների (դրուժինաների) 
կազ մակերպումը

4 1812 թ. 4 Մա նուկ բեյ 
Միր զա յան 4 Մադ րաս

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

5.   Հայ կա կան աշ խար հա զո րային ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րի ա նուն նե րը 
հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.

1) Ռոս տոմ     3) Մարտիրոս Վեքիլյան
2) Գրի գոր Մա նու չա րյան   4) Մելիք–Մարտիրոսյան 

ա.  Նրա գլ խա վո րած 500–հոգանոց հեծյալ ջո կա տը հերոսաբար մարտնչել է Բորչա
լու ում, Ղազախում և Շամշադինում:

բ.  Նա ղեկավարել է Բայազետում կազմավորված 500–հոգանոց կամավորական 
ջոկատը:

գ.  Նրա գլ խա վո րած աշխարհազորայինները գործել են Լոռի–Փամբակում:
դ.  Նրա գլ խա վո րած ջո կա տը Շամ քոր գե տի ա փին ջախ ջա խել է պարսկական 

10–հա զա րա նոց բա նա կը և հետ գրա վել Գան ձա կը: 
ե.  Նա գլ խա վո րել է հե ծյալ ջո կատ, Գյուլիստանի մելիք Աբովի որդին է:

1) 1–բ, 2–ա, 3–ե, 4–դ    3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–բ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե     4) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–բ
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6. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րին. 
1) Նախիջևանի գրա վու մը
2) Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը
3) Էջմիածնի պաշտպանության կազմակերպումը
4) Մադ րա սի խմ բա կի ստեղ ծու մը

ա. Ն. Աշտարակեցի    դ. Հ. Հա րու թյու նյան
բ. Հ. Է մին       ե. Ի. Պասկ ևիչ    
գ. Շ. Շա հա մի րյան   

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

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Գործիչ N Իրադարձություն N Զորքի թվաքանակ

1 Վ. Մադաթով 1 Հայկական և վրացական 
զորքերի հանդիպումը Չոլակում 1 8 հազար

2 Ի. Պասկևիչ 2 Շուշիի բերդի պաշարումը 2 25 հազար

3 Եսայի Հասան–
Ջալալյան 3 Օշականի ճակատամարտը 3 2 հազար

4 Աբաս–Միրզա 4 Գանձակի ճակատամարտը 4 10 հազար

5 Շամքորի ճակատամարտը 5 60 հազար

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

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

Պաշ տոն
1) Վի րա հայոց թե մի ա ռաջ նորդ
2) Հայ կա կան մար զի կա ռա վա րիչ
3)  Երևան–Բայազետ ուղղությամբ ռուսական 2–հազարանոց զորաջոկատի հրա մա

նա տար
4) Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ

Ա նուն 
ա. Վ. Բեհ բու թով    դ. մե լիք Ե գան
բ. գեներալ Ա. Ճավճավաձե  ե. Հով սեփ Է մին
գ. Ներ սես Աշ տա րա կե ցի
 1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ
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9. Կատարել համապատասխանեցում.

N Իրադարձություն N Տարեթիվը N Գործիչը

1 Հայկական մարզի ստեղծումը 1 1829 թ. սեպտեմբերի 2 1 Ի. Պասկևիչ

2 Հասան կալայի գրավումը ռուսների 
կողմից 2 1812 թ. մայիսի 16 2 Մանուկ բեյ 

Միրզայան
3 Շամքորի ճակատամարտը 3 1828 թ. մարտի 21 3 Ի. Գուդովիչ

4 Բուխարեստի հաշտության կնքումը 4 1829 թ. հունիսի 24 4 Վ. Մադաթով

5 1826 թ. սեպտեմբերի 3 5 Նիկոլայ I

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

10.  1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազմին մաս նա կից գոր ծիչ նե րի ա նուն
նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րին.

1) Ս. Տեր–Պողոսյան   3) Ա. Տեր–Ղու կա սով
2) Մ. Լո ռիս–Մե լի քով    4) Հ. Լա զարև
      5) Ֆ. Շտոկ վիչ
ա. Նրա գլխավորությամբ ռուսական զորքերը գրավել են Ախալցխան:
բ. Նրա գլ խա վո րած կա յա զո րը 23 օր հե րո սա բար պաշտ պա նել է Բա յա զե տի բեր դը: 
գ.  Բա յա զե տի պա շար ման ժա մա նակ նա քր դա կան տա րա զով ծպ տյալ ան ցել է 

թշնա մու օ ղա կով և լու րը հասց րել Ա. Տեր–Ղուկասովին:
դ.  Նրա գլ խա վո րած Կով կա սյան կոր պու սը իրականացնում էր գլխավոր հարձակումը 

Ալեքսանդրապոլ–Կարս ուղղությամբ: 
ե. Նրա գլ խա վո րած զո րա մա սը 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին գրա վել է Կար սը:
զ. Նրա գլ խա վո րած զոր քե րը 1877 թ. ապ րի լի 30–ին գրա վել են Բա յա զե տը:

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

11.   Սան Ստե ֆա նոյի և Բեռ լի նի պայ մա նագ րե րում տեղ գտած` Հա յաս տա նին վե
րա բե րող հոդ ված ները հա մա պա տաս խա նեց նել բո վան դա կու թյա նը.

1) 16–րդ     3) 27–րդ
2) 25–րդ     4) 61–րդ

 ա. Ռու սա կան զոր քե րին ի րա վունք էր տր վում 6 ա միս ժամ կե տով մնալու Հա յաս տա նում:
բ.  Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր վում է չհա լա ծել պա տե րազ մում 

ռուս նե րին ա ջակ ցած քրիս տո նյա նե րին:
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գ.  Բարձր դու ռը պար տա վոր վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և 
կր կին Թուր քի ային վե րա դարձ վե լիք գա վառ նե րում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ 
ան ցկաց նել և ա պա հո վել հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից:

դ.  Ղրի մը վե րա դարձ նե լու նպա տա կով Ռու սաս տա նը կր կին ան գամ հրա ժար վում է 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գրա ված հո ղե րից: 

ե.  Բա րե փո խում նե րի ի րա գործ ման հս կո ղու թյու նը, բա ցի Ռու սաս տա նից, դր վում էր 
նաև վե հա ժո ղո վին մաս նա կից 5 պե տու թյուն նե րի վրա:

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

12.   Գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել զբա ղեց րած պաշ տոն նե րին.
1) Մի խայիլ Լո ռիս–Մե լի քով   3) Ար շակ Տեր–Ղու կա սով
2) Ֆյո դոր Շտոկ վիչ    4) Հովհաննես Լազարև
      5) Վասիլ Բեհբութով

 ա. Եր ևա նյան ջո կա տի հրա մա նա տար դ. Ազ գային ժո ղո վի ա տե նա պետ 
բ. Կարսի ուղղությամբ ռուսական   ե. Կով կա սյան կոր պու սի հրա մա նա տար
    զորամասի հրամանատար  
գ. Բա յա զե տի կա յա զո րի պետ  զ. Հայկական մարզի կառավարիչ

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

13.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 Հիմ նադր ման վայր     Կազ մա կեր պու թյուն
1) Ա լեք սանդ րա պոլ     ա. « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ»
2) Մեծ Ղա րա քի լի սա   բ. « Պաշտ պան հայ րե նյաց»
3) Վան     գ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն»
4) Կա րին     դ. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն»
5) Մոսկ վա      ե. « Հայ ա սեր–ազ գա սեր»
      զ. « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն»

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

14.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 Կազ մա կեր պու թյուն    Հիմ նադր ման վայր
1) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»    ա. Թիֆ լիս
2) « Հա յա սեր–ազ գա սեր»   բ. Կա րին
3) Ար մե նա կան    գ. Մոսկ վա
4) Հն չա կյան    դ. Եր ևան
5) ՀՅԴ      ե. Ժնև
      զ. Վան



ZANG
AK

263

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

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

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

1 « Բա րեն պա տակ ըն կե
րու թյան» ստեղ ծու մը 1 1881 թ. մայիս 1 Ար սեն Կրի տյան, 

Պետ րոս Հայ կա զու նի 1 Վան

2
« Պաշտ պան հայ րե ն յաց» 
կազ մա կեր պու թյան  
հիմն ադ րու մը

2 1890 թ.
hուլիս–օգոստոս 2 Խա չա տուր Կե րեք ցյան 2 Կա րին

3 Ար մե նա կան կու սակ
ցու թյան հիմն ադ րու մը 3 1869 թ. 3 Ք րիս տա փոր 

Միքայե լյան 3 Թիֆ լիս

4
 Հայ հե ղա փո խա կան
նե րի դաշ նակ ցու թյան 
ստեղ ծու մը

4 1885 թ. աշուն 4 Մկր տիչ Ա վե տի սյան 4
Ա լեք
սանդ րա
պոլ

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

16.  Հայ դու կա պե տե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ծնն դա վայ րե րին.
1) Ա րա բո       ա. Կոռ թեր գյուղ
2) Աղ բյուր Սե րոբ     բ. Զեյ թուն
3) Հրայր Դժոխք     գ. Սո խորդ գյուղ 
4) Գևորգ Չա վուշ     դ. Ա հա րոնք գյուղ
5) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյան     ե. Շապին Կարահիսար
       զ. Մկ դենք գյուղ

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

17.   Հայ դու կա պե տե րին տր ված ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց 
ա նուն–ազ գա նուն նե րին.

1) Ա րա բո       ա. Սե րոբ Վար դա նյան
2) Աղ բյուր Սե րոբ     բ. Հով սեփ Ար ղու թյան
3) Հրայր Դժոխք     գ. Նի կո ղայոս Տեր–Հով հան նի սյան
4) Վար դան      դ. Ար մե նակ Ղա զա րյան
5) Նի կոլ Դու ման      ե. Սար գիս Մեհ րա բյան
       զ. Ա ռա քել Մխի թա րյան

1) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–բ    3) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ե 
2) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–գ    4) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–գ 
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18.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել դրանց հետ կապ ված գոր ծիչ
նե րի ա նուն նե րին.

1) Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը   ա. Գ. Մոսեյան
2) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»–ի հիմ նադ րու մը բ. Ե ղի շե քա հա նա
3) Սասունի 1894 թ. հերոսամարտը   գ. Խ. Կե րեք ցյան
4) 1895 թ. Մա լա թի այի հե րո սա մար տը  դ. Մ. Լո ռիս–Մե լի քով
5) Խա նա սո րի ար շա վան քը     ե. Մ. Յա ղու բյան
       զ. Սև քա րե ցի Սա քո

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

19.  Ն շա նա վոր ազ գային–քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և հայ դուկ նե րի ա նուն–ազ գա
նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել մա կա նուն նե րին.

1) Հով սեփ Ար ղու թյան     ա. Իշ խան
2) Համ բար ձում Պո յա ճյան    բ. Քե ռի
3) Ստե փան Զո րյան    գ. Մեծն Մու րադ
4) Սար գիս Մեհ րա բյան    դ. Վար դան
        ե. Ռոս տոմ

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

20.  Տե ղա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.
1) Զեյ թուն  2) Թիֆ լիս  3) Բա քու  4) Էջ մի ա ծին

 ա. 1895 թ. ա պս տամ բու թյան փաս տա ցի ղե կա վար է դար ձել Ն. Չա վու շը:
բ. 1903 թ. ստեղծ վել է «Ինք նա պաշտ պա նու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե»: 
գ. 1905 թ. սկս վել է հե ղա փո խու թյուն:
դ.  1906 թ. Մ. Խրի մյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ հրա վիր վել է պատ գա մա վո րա կան 

կենտ  րո նա կան ժո ղով: 
ե. 1905 թ. սկիզբ է ա ռել ազ գա մի ջյան ը նդ հա րում:

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

21.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.
1) 1913 թ. մայի սի 24    3) 1913 թ. հու նի սի 30
2) 1913 թ. մայիսի 30    4) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10

ա. Ավարտվել է Բալկանյան առաջին պատերազմը:
բ. Սկս վել է վեց տե րու թյուն նե րի դես պան նե րի խորհր դա ժո ղո վը Կ. Պոլսում:
գ.  Ռու սաս տա նի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյու նը 

հրա վի րել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում խոս տաց ված բա րե նո րո գում նե րի ան հրա
ժեշ տու թյան վրա:
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դ.  Ստո րագր վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե
րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գիր: 

ե.  Մ. Գիր սի և Հ. Վան գեն հայ մի կող մից կազմ վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա մար 
բա րե նո րո գում նե րի ծրա գիր:

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

22.  1914–1915 թթ. ձևա վոր ված հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը հա մա պա տաս խա
նեց նել հրա մա նա տար նե րի ա նուն նե րին.

1) I ջո կատ      ա. Վար դան
2) III ջո կատ    բ. Ն. Աղ բա լյան 
3) V ջո կատ     գ. Ա նդ րա նիկ
4) VI ջո կատ    դ. Հա մա զասպ
5) VII ջո կատ     ե. Հ. Ար ղու թյան
6) VIII ջո կատ    զ. Դրո
       է. Ա. Ջան փո լա դյան

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

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

Ս տեղծ ման վայր     Կամավորական ջո կատ
1) Կարս      ա. II
2) Կաղզ վան     բ. VI 
3) Սա րի ղա միշ    գ. III 
4) Սալ մաստ    դ. I 
5) Իգ դիր      ե. IV 
      զ. V 

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

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

N Ջոկատ N Կազմավորման վայրը N Հրամանատար

1 I 1 Կաղզվան 1 Ջանփոլադյան

2 II 2 Կարս 2 Դրո

3 IV 3 Սալմաստ 3 Անդրանիկ

4 VI 4 Իգդիր 4 Քեռի

5 Սարիղամիշ 5 Արղության
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1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

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

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

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

1. 2. 3. 4.

25.  1915 թ. տե ղի ու նե ցած ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի ղե կա վար գոր ծիչ նե
րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տե ղա նուն նե րին. 

1) Շա տախ գա վառ     ա. Հայ կակ Կո սո յան
2) Վա նի Քա ղա քա մեջ թա ղա մաս  բ. Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյան
3) Շապին Կարահիսար քա ղաք  գ. Բաղ դիկ Սի մո նյան 
4) Մու սա լեռ    դ. Տիգ րան Ա նդ րե ա սյան 
5) Ո ւր ֆա      ե. Հա կոբ Կո տո յան 
      զ. Ղու կաս Տե ով լե թյան

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

26.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին. 
1) 1896 թ. հու նիս    4) 1915 թ. ապ րիլ 1–մայի սի 14
2) 1904 թ. ապ րիլ–մայիս   5) 1915 թ. ապ րի լի 16–18
3) 1909 թ. ապ րիլ    6) 1915 թ. հու լի սի վերջ–սեպ տեմ բե րի 10

ա. Սա սու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
բ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը
գ. Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
դ. Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
ե. Մու շի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
զ. Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը 
է. հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում

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

27.  Զո րա մի ա վորում նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել հրա մա նա տար
ների ա նուն նե րին. 

1) Հայ կա կան կոր պուս
2) Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի Եր ևա նյան զո րա խումբ
3) Հայկական առանձին հարվածային զորամաս
4) Սար դա րա պա տի ջո կատ
5) Կով կա սյան ռազ մա ճա կատ
6) Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տում Առանձին հայ կա կան կորպուսի ա ռա ջին դի վի զի ա

ա. Դա նի ել Բեկ–Փի րու մյան   դ. Ա լեք սանդր Բեյ–Մա մի կո նյան 
բ. Ա նդ րա նիկ    ե. Մով սես Սի լի կյան
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գ. Ա. Չխենկելի    զ. Թով մաս Նա զար բե կյան 
      է. գե նե րալ Պրժ ևալս կի

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

28. Ժա մա նա կաշր ջա նը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյա նը.
1) 1918 թ. մայի սի 16–27    3) 1918 թ. մայի սի 23–29
2) 1918 թ. մայի սի 22–28   4) 1918 թ. մայի սի 25–30

ա. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տը գ. Բաշ Ա պա րա նի հե րո սա մար տը
բ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը  դ. Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մար տը 
      ե. Շի րա կի գո յա մար տը

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

29. Կատարել  հա մա պա տաս խա նե ցում.
Հե ղի նակ
1) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի   3) Աբ րա համ Եր ևան ցի
2) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյան  4) Ստե փա նոս Շա հու մյան
      5) Մի քայել Չամ չյան

Աշ խա տու թյուն 
ա. « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից»  դ. « Հա մա տա րած աշ խար հա ցոյց» 
բ. « Պատ մու թիւն պա տե րազ մաց»   ե. « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին»
գ. « Գիրք պատ մու թե անց»   զ. « Պատ մու թիւն Հայոց»

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

30.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Հիմնադրման տա րե թիվ
1) 1810 թ.  2) 1815 թ.  3) 1824 թ.  4) 1838 թ.

Կր թա կան հաս տա տու թյուն 
ա. Լա զա րյան ճե մա րան    գ. Ներ սի սյան դպ րոց
բ. Եր ևա նի թե մա կան դպ րոց  դ. Շու շի ի թե մա կան դպ րոց
      ե. Ա ղա բա բյան դպ րոց

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

31.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 Հիմնադրման վայր    Կր թա կան հաս տա տու թյուն
1) Վե նե տիկ      ա. Ռա փայե լյան դպ րոց
2) Զմյուռ նի ա    բ. Մես րո պյան դպ րոց
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3) Կ. Պո լիս     գ. Մար դա սի րաց ճե մա րան
4) Կալ կա թա    դ. Կա րա պե տյան դպ րոց
      ե. Սկյու տա րի դպ րոց

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

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

 Հրատարակման վայր   Պար բե րա կան
1) Վե նե տիկ     ա. «Ազ գա սեր»
2) Կալ կա թա    բ. «Լ րո գիր»
3) Կ. Պո լիս     գ. « Բազ մա վեպ» 
4) Թիֆ լիս     դ. «Ա րա րատ»
      ե. « Հյու սի սա փայլ»

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

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

N  Ի րա դար ձու թյու նը N  Տա րե թի վը N  Վայ րը

1 Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմն ու մը 1 1810 թ. 1 Մոսկ վա

2 Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը 2 1794 թ. 2 Կ. Պո լիս

3 Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմն ու մը 3 1772 թ. 3 Թիֆ լիս

4 «Ազ դա րա րի» տպագ րու մը 4 1815 թ. 4 Աստ րա խան

5 1824 թ. 5 Մադ րաս

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

34.   Հայտ նի գիտ նա կան նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել մաս նա գի տու
թյուն նե րին.

1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նի    ա. ե րկ րա բան, բյու րե ղա քի մի կոս 
2) Ջա կո մո Չամ չյան   բ. քի մի կոս
3) Հով հան նես Ա դա մյան   գ. բժիշկ
4) Խո րեն Սի նա նյան   դ. հա յա գետ
5) Նա զա րեթ Տա ղա վա րյան   ե. ա ստ ղա գետ
      զ. ֆի զի կոս 

1) 1–ա, 2–գ, 3–զ, 4–ե, 5–դ    3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ, 5–բ
2) 1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–գ   4) 1–ա, 2–բ, 3–զ, 4–ե, 5–գ 
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35.  XIX դ. ե րկ րորդ կե սի հայ պատ մա գի տու թյան հայտնի դեմ քե րի ա նուն նե րը 
հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց գոր ծու նե ու թյա նը.

1) Ղևոնդ Ա լի շան    3) Ան տոն Գա րա գա շյան
2) Հովսեփ Գաթըրճյան    4) Ա լեք սանդր Ե րի ցյան

ա.  Նրա հեղինակած «Տիեզերական պատմություն» երկհատորյակը հայերենով 
գրված համաշխարհային պատմության առաջին ձեռնարկն է: 

բ.  Նրա «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» ու սում նա սի րու թյունն ը նդ գր կում է հայ ժո
ղովր դի ծա գու մից մինչև V դա րի ա վարտն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը:

գ.  Գրել է բազ մա հա տոր հա յա գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, ո րոն ցից ա մե նան շա նա վոր
ներն են միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի ա ռան ձին «աշ խարհ նե րին» նվիր ված գոր ծե րը: 

դ.  Նրա « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը շուրջ քա ռորդ դար որ պես դա սա
գիրք է ծա ռայել հայ կա կան դպ րոց նե րում: 

ե.  Նրա աշ խա տան քի գլուխ գոր ծո ցը «Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը և Կով
կա սի հայք XIX դա րում» ե րկ հա տոր ու սում նա սի րու թյունն է: 

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

36.  XIX դ. ե րկ րորդ կե սի հայ պատ մա գի տու թյան հայտնի դեմ քե րի ա նուն նե րը հա
մա պա տաս խա նեց նել ի րենց գոր ծու նե ու թյա նը.

1) Ստե փա նոս Պա լա սա նյան  3) Լե ո (Ա ռա քել Բա բա խա նյան)
2) Մա ղա քի ա Օր մա նյան   4) Նի կո ղայոս Ա դոնց

ա.  Մեծ է նրա «Ազ գա պա տում» աշ խա տու թյան դե րը՝ հայ ժողովր դի պատ մու թյան 
բազ մա թիվ հիմ նա հար ցե րի մա սին ու նե ցած ու րույն վե րա բեր մուն քով:

բ.  Նրա «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» ու սում նա սի րու թյունն ը նդ գր կում է հայ ժո
ղովր դի ծա գու մից մինչև V դա րի ա վարտն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը:

գ.  Նա հե տա զո տել ու գրել է հայոց պատ մու թյան բո լոր շր ջան նե րի ու հիմ նախն դիր
նե րի մա սին:

դ.  « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում» աշ խա տու թյու նում նա ներ կա
յաց րել է Հա յաս տա նի պատ մաաշ խար հագ րա կան պայ ման նե րը, հայ բյու զան
դա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, գի տա կա նո րեն վեր լու ծել հայ կա կան ա վա տա տի
րու թյան խն դիր նե րը: 

ե.  Նրա « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը շուրջ քա ռորդ դար որ պես դա սա
գիրք է ծա ռայել հայ կա կան դպ րոց նե րում:

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

N  Ի րա դար ձու թյու նը N  Տա րե թի վը N Գործիչը

1 Յուպիտերի վեցերորդ արբանյակի 
հայտնաբերումը 1  1900 թ. 1 Ա. Տիգրանյան

2 Հայկական նոր ձայնագրության 
ստեղծումը 2 1912 թ. 2 Հ. Լիմոնճյան

3 Հայ առաջին օպերայի ստեղծումը 3 1894 թ. 3 Խ. Սինանյան

4 «Անուշ» օպերայի առաջին բեմադրումը 4 1815 թ. 4 Տ. Չուխաճյան

5 1868 թ. 5 Մ. Ավետիսյան

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

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

N Բնագավառ N Ներկայացուցիչ N Երկը /
ստեղծագործությունը

1 Պատմագիտություն 1 Նիկողայոս Մառ 1 «Գիրք 
պատմութեանց»

2 Հայագիտություն 2 Եղիշե Թադևոսյան 2 «Անի»

3 Երաժշտություն 3 Առաքել Դավրիժեցի 3 «Գրիգոր Լուսավորչի 
տեսիլքը»

4 Կերպարվեստ 4 Տիգրան Չուխաճյան 4 «Արշակ Բ»

5 Ջակոմո Չամչյան 5 «Պատմութիւն 
պատերազմաց»

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.
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39.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Իրադարձությունը N Տարեթիվը N Գործիչը N Վայրը

1

Տարածության մեջ 
գունավոր պատկեր 
հաղորդելու առաջին 
փորձը 

1 1912 թ. 1  Խ. Սինանյան 1 Կ. Պոլիս

2

Հայերեն և թուր   քե
րեն ներկա յա ցում
ներով հանդես եկող 
թատրոնի ստեղծումը

2 1894 թ. 2 Հ. Ադամյան 2 Բեռլին

3 «Անուշ» օպերայի 
բեմադրումը 3 1907 թ. 3 Հ. Վարդովյան 3 Ալեքսանդրապոլ

4
Յուպիտերի վեցերորդ 
արբանյակի 
հայտնաբերումը 

4 1868 թ. 4 Ա. Տիգրանյան 4 Ս. Ղազար կղզի

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրի կնքումը
բ. Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
գ. Փարիզի հաշտության պայմանագրի կնքումը
դ. Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
ե. Բուխարեստի հաշտության պայմանագրի կնքումը

1)  1813 թ. հոկտեմբեր   4)  1878 թ. փետրվար
2)  1801 թ. մարտ    5)  1856 թ. մարտ
3)  1828 թ. փետրվար   6)  1812 թ. մայիս

2. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Կ. Պոլսում ռուս–թուրքական պայմանագրի կնքումը
բ. թուրքական բանակի ներխուժումը Արարատյան դաշտ 
գ. Պետրոս I–ի Կասպիական արշավանքը
դ. Երևանի անձնատուր լինելը թուրքերին
ե. թուրքական բանակի ներխուժումը Թիֆլիս
1)  1722 թ.     4)  1724 թ. հունիս
2)  1723 թ. հունիս    5)  1724 թ. սեպտեմբեր
3)  1724 թ. գարուն    6)  1725 թ. մարտ
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3. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. մահտեսի Շահմուրատի ժամանումը Փարիզ
բ.  Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի գլխավորությամբ պատվիրակության ժամա նու

մը Կ. Պոլիս
գ.  Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի բանակցությունները Ռեչ Պոսպոլիտայի թա գա 

վոր Յան Սոբեսկու հետ
դ.  Օսմանյան կայսրության և Վենետիկի հանրապետության միջև պատերազմի 

սկիզբը
ե.  Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի գլխավորությամբ գաղտնի ժողովի գումա րումը 

Էջմիածնում

1)  1645 թ.    3)  1672 թ.  5)  1678 թ.
2)  1666 թ.    4)  1677 թ.  6)  1679 թ.

4. Կատարել համապատասխանեցում.

Հեղինակ
ա. Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան   դ. Նիկողայոս Ադոնց
բ. Անտոն Գարագաշյան     ե. Ստեփանոս Պալասանյան
գ. Ալեքսանդր Երիցյան

Աշխատություն
1)  «Քննական պատմություն հայոց»
2)  «Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում»
3)  «Ազգապատում»
4)  «Գիրք պատմությանց»
5)  «Պատմութիւն Հայոց»
6)  «Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը և Կովկասի հայք XIX դարում»

5. Մասնագիտությունները համապատասխանեցնել անուններին.
ա. Միհրան Ղասաբյան     դ. Ջակոմո Չամչյան
բ. Մարգար Առուստամով     ե. Խորեն Սինանյան
գ. Լևոն Օրբելի

1)  ֆիզիկոս      4)  ֆիզիոլոգ
2)  քիմիկոս      5)  ռենտգենաբան
3)  աստղագետ     6)  բժիշկ

6. Կատարել համապատասխանեցում.

Ռուսաստանին անցած տարածք
ա. Լոռի, Փամբակ, Շամշադին, Գանձակ, Ղարաբաղ, Շիրակ 
բ. Երևանի և Նախիջևանի խանություններ
գ. Կարս, Կաղզվան, Օլթի, Արդահան, Ալաշկերտ, Բայազետ 
դ. Բեսարաբիա
ե. Փոթի, Ախալցխա, Ախալքալաք
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Պայմանագիր
1)  Բուխարեստի հաշտության պայմանագիր
2)  Ադրիանուպոլսի հաշտության պայմանագիր
3)  Բեռլինի հաշտության պայմանագիր
4)  Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիր
5)  Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիր
6)  Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագիր

7.  Հայ ազգային գործիչների անունները համապատասխանեցնել նրանց մակա
նուններին.

ա. Գարուն Աղասի    դ. Մարտիկ
բ. Իշխան     ե. Վարդան
գ. Պետո

1)  Ալեքսանդր Պետրոսյան   4)  Կարապետ Թուր–Սարգսյան
2)  Մարտիրոս Սարուխանյան  5)  Սարգիս Մեհրաբյան
3)  Սերոբ Վարդանյան   6)  Հովսեփ Արղության

8.  Գործիչների անունները համապատասխանեցնել նրանց հետ կապված 
իրադար ձություններին.

ա.  Նրա գլխավորած «Մրրիկ» ձիավոր խումբը, 1903 թ. դուրս գալով Կարսից, ան
ցավ սահմանը և ամռանն անվնաս հասավ Սասուն:

բ.  Նրա գլխավորությամբ 1895 թ. աշնանը Մալաթիայի հայերը ջարդեցին ու քաղա
քից դուրս քշեցին թուրք ոստիկաններին ու թուրքական խուժանին:

գ.  Նրա և մի քանի հայ հերոսների գլխավորությամբ շուրջ 250 հայդուկներ, անցնե
լով պարսկաթուրքական սահմանը, Խանասորի դաշտում անակնկալ հարձակ
վեցին քրդական մազրիկ ցեղի վրա:

դ.  Նրա տանը 1894 թ. հուլիսին հրավիրվեց ինքնապաշտպանական ուժերի ժողով:
ե.  Նրա գլխավորությամբ 78–հոգանոց հայդուկ–կամավորների ջոկատն անցավ 

ռուս–թուրքական սահմանը և մարտի բռնվեց թուրքերի և քրդերի հետ:

1)  Գրգո (Գրիգոր Մոսեյան)   4)  Կարապետ Բասիլոսյան
2)  Նիկոլ Դուման    5)  Թորգոմ
3)  Սարգիս Կուկունյան   6)  Եղիշե քահանա Խաչատրյան

9.  Տարեթվերը համապատասխանեցնել Առաջին աշխարհամարտի տարիներին 
ձևավորված հայկական կամավորական ջոկատների մասնակցությամբ տեղի 
ու նեցած իրադարձություններին.

ա. Ռևանդուզի մոտ տեղի ունեցած արյունալի կռիվը 
բ. Խնուսի գրավումը Դրոյի ջոկատի կողմից
գ.  Բիթլիսի գրավումը Անդրանիկի ջոկատի կող մից
դ. Խեչոյի և իր 150 հեծյալների մուտքը Վան
ե. Անդրանիկի ջոկատի փայլուն հաղթանակը Դիլմանի ճակատամարտում
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1)  1915 թ. ապրիլի 16–18    4) 1916 թ. փետրվարի 2
2)  1915 թ. մայիսի 5     5) 1916 թ. փետրվարի 7
3)  1916 թ. հունվարի 13    6) 1916 թ. մայիսի 15

10.  Տարեթվերը համապատասխանեցնել Մեծ եղեռնի ընթացքում թուրքական 
իշխանությունների կողմից իրականացված միջոցառումներին.

ա.  Օսմանյան տերության քաղաքացիների մուտքն ու ելքը կայսրությունից արգելող 
հատուկ օրենքի հրապարակումը

բ.  Վանի ազատագրումը
գ.  հայ զինծառայողներին հրամանատարական պաշտոններում նշանակելու 

արգելքը 
դ.  Թալեաթի, Էնվերի և Նազըմի կողմից ստորագրված հայերի ոչնչացման հրա

մանի ուղարկումը Օսմանյան կայսրության նահանգային իշխա նու թյուն նե րին
ե.  ըստ վաղօրոք կազմված ցուցակների՝ ավելի քան 2300 մարդու կալանումը Կ. Պոլ սում

1)  1915 թ. ապրիլի 11 (նոր տոմարով՝ ապրիլի 24)  4)  1915 թ. ապրիլի 5
2)  1915 թ. փետրվարի 25     5)  1915 թ. ապրիլի 7
3)  1915 թ. ապրիլի 15     6)  1915 թ. մայիսի 5

11.  1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերի վայրերը համապատասխանեցնել 
մարտերը ղեկավարած գործիչների անուններին.

ա. Մկրտիչ Յոթնեղբայրյան    դ. Տիգրան Անդրեասյան
բ. Հայկակ Կոսոյան     ե. Հակոբ Կոտոյան
գ. Ղուկաս Տեովլեթյան

1)  Շապին Կարահիսար    4)  Մուշ
2)  Վանի Այգեստան թաղամաս   5)  Ուրֆա
3)  Մուսա լեռ     6)  Վանի Քաղաքամեջ թաղամաս

12. Կատարել համապատասխանեցում.
ա.  հայ ազգային քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 

խորհրդակ ցությունը Ալեքսանդրապոլում
բ.  արևելահայերի ներկայացուցչական համաժողովը` Հայոց ազգային համա

խորհրդակցությունը Թիֆլիսում
գ.  Շիրակում` Սոգյութլուի ճակատում, հայկական ուժերի հաղթական կռիվները 

թուրքերի դեմ
դ. արևմտահայերի առաջին համագումարը
ե. թուրք–անդրկովկասյան բանակցությունները Տրապիզոնում

1)  1917 թ. սեպտեմբերի 29 – հոկտեմբերի 13  4)  1918 թ. ապրիլի 6–8
2)  1918 թ. մարտի 1 – ապրիլի 1    5)  1918 թ. մայիսի 16–27
3)  1917 թ. հունիսի 24 – հուլիսի 7    6)  1917 թ. մայիսի 2–11
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13. Մասնագիտությունները համապատասխանեցնել գործիչների անուններին.
ա. Մարգար Առուստամով   դ. Պետրոս Ադամյան
բ. Վարդգես Սուրենյանց   ե. Գրիգոր Ղափանցյան 
գ. Մակար Եկմալյան

1)  դերասան    4) բանասեր
2)  նկարիչ     5)  երգահան
3)  բժիշկ     6)  կովկասագետ

14. Մասնագիտությունները համապատասխանեցնել գործիչների անուններին.
ա. Մաղաքիա Օրմանյան   դ. Մակար Եկմալյան
բ. Գևորգ Բաշինջաղյան   ե. Նազարեթ Տաղավարյան 
գ. Հովհաննես Աբելյան

1)  բժիշկ, գյուղատնտես    4) ռենտգենաբան
2)  երգահան    5)  պատմաբան, բանասեր
3)  բնանկարիչ     6)  դերասան

15.  Ստեղծագործությունների անվանումները համապատասխանեցնել հեղինակնե
րի անուններին.

ա. Ստեփանոս Շահումյան   դ. Անտոն Գարագաշյան 
բ. Սերգեյ Գլինկա    ե. Հովսեփ Գաթըրճյան 
գ. Եսայի Հասան–Ջալալյան

1)  «Համառօտ պատմութիւն Աղուանից»
2)  «Քննական պատմություն հայոց»
3)  «Հայ ժողովրդի պատմության տեսություն»
4)  «Տիեզերական պատմություն»
5)  «Պատմութիւն պատերազմաց»
6)  «Պատմութիւն Դավիթ բեկին»

16.  Կրթական հաստատությունները համապատասխանեցնել հիմնադրման տա
րեթվերին.

ա. 1815 թ.     դ. 1837 թ.
բ. 1838 թ.     ե. 1810 թ.
գ. 1824 թ.

1)  Ներսիսյան դպրոց   4)  Շուշիի թեմական դպրոց
2)  Լազարյան ճեմարան   5)  Աղաբաբյան դպրոց
3)  Մարդասիրաց ճեմարան   6)  Երևանի թեմական դպրոց
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17. Տարեթվերը համապատասխանեցնել իրադարձություններին.
ա. Հալիձորի ճակատամարտը
բ. Իսրայել Օրու ժամանումը Պարսկաստան 
գ. Դավիթ բեկի մահը
դ. Անգեղակոթի գաղտնի խորհրդակցությունը
ե Մխիթար սպարապետի հաղթանակը Օրդուբադում

1)  1709 թ.    4)  1728 թ
2)  1730 թ.    5)  1727 թ.
3)  1729 թ.    6)  1699 թ.

18. Կատարել համապատասխանեցում.

Հիմնադրման վայր      Կազմակերպություն
ա. Երևան    1)  «Հայրենիքի սիրո գրասենյակ»
բ. Ալեքսանդրապոլ   2)  «Հայասեր–ազգասեր»
գ. Մոսկվա    3)  «Միություն ի փրկություն»
դ Վան    4)  «Բարենպատակ ընկերություն»
ե Կարին    5)  «Հայրենասերների միություն»
     6)  «Պաշտպան հայրենյաց»

19. Կատարել համապատասխանեցում.

Տարեթիվ
ա. 1812 թ. մայիսի 16  դ. 1813 թ. հոկտեմբերի 12
բ. 1829 թ. սեպտեմբերի 2   ե. 1828 թ. փետրվարի 10
գ. 1918 թ. հունիսի 4

Պայմանագիր
1)  Բաթումի    4)  Ադրիանուպոլսի
2)  Թուրքմենչայի   5)  Գյուլիստանի
3)  Բրեստ–Լիտովսկի  6)  Բուխարեստի
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

1.  Ը նտ րել ճիշտ պա տաս խան նե րը.

Ի՞նչ նշա նա կու թյուն է ու նե ցել Իս րայել Օ րու գոր ծու նե ու թյու նը հայ ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի պատ մու թյան մեջ:
ա. Նա Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հար ցը դրել է գործ նա կան հո ղի վրա: 
բ.  Նա կան խել է վրաց բա նա կի կող մից Ա րա րա տյան դաշ տի հայ կա կան գյու ղե րի 

բնակ չու թյան կո ղո պուտն ու հնա րա վոր ա րյու նա հե ղու թյու նը: 
գ.  Նա մի ա վո րել է Ար ցա խի և Շիր վա նի զին ված ջո կատ նե րին պար սիկ նե րի դեմ 

պայ քա րում:
դ. Նա հա մախմ բող դեր է կա տա րել հայ հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի միջև: 
ե. Նրա շնոր հիվ Ար ցա խում ստեղծ վել են կի սան կախ հայ կա կան իշ խա նու թյուն ներ:
զ. Նա մար տա կան շունչ է հա ղոր դել քա ղա քա կան բա նակ ցու թյուն նե րին:

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

2. Ընտ րել ճիշտ պն դումները.
1)  Հով հան նես Թու թուն ջին 1666 թ. ժա մա նել է Փա րիզ և հա վաս տի աց րել ֆրան

սիա  կան ար քու նի քին, որ հայե րը հույ նե րի հետ մի ա սին պատ րաստ են ա պս տամ
բե լու Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ: 

2)  Մահ տե սի Շահ մու րա տը ճա նա պար հոր դել է Ե թով պի ա՝ այդ եր կի րը ևս հա կա
թուր քա կան պայ քա րի մեջ ը նդ գր կե լու նպա տա կով:

3)  Իս րայել Օ րին տե ղա փոխ վել է Գեր մա նի ա, հաս տատ վել Պֆալց ե րկ րա մա սի 
կենտ րոն Դյու սել դորֆ քա ղա քում: 

4)  Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նում Իս րայել Օ րուն խոր հուրդ են տվել 
դա դա րեց նել բա նակ ցու թյուն նե րը եվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ: 

5)  Ռազ մա կան օգ նու թյան դի մաց հայ մե լիք նե րը խոս տա ցել են Հով հան Վիլ հել մին 
ճա նա չել Հայաստանի թա գա վոր:

6)  Մոսկովյան ծրագրով նախատեսվում էր կազմակերպել 25–հազարանոց բանակ, 
որի մի մասը՝ 10 հազարը, Հյուսիսային Կովկասից պետք է մտներ Վրաստան: 

7)  Պարս կաս տա նից Ռու սաս տան վե րա դառ նա լու ժա մա նակ Իս րայել Օ րուն է մի ա
ցել Մե լիք Սաֆ րա զը:

3. Ո րո՞նք են Ար ցա խի հայտ նի սղ նախ նե րը.
ա. Շիր վա նի    զ. Շա րու րի
բ. Գյու լիս տա նի     է. Գան ձա կի
գ. Ե րն ջա կի      ը. Ջրա բեր դի
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դ. Շո շի     թ. Շա մա խի ի 
ե. Ա վե տա րա նոց    ժ. Քա րագլ խի

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

4. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
ա.  Գան ձա սա րի հայոց կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը խո չըն դո տել է ար

ցա խա հա յու թյան պայ քա րը:
բ.  Սղ նախ նե րի շնոր հիվ Ար ցա խում ստեղծ վել են կի սան կախ հայ կա կան թա գա վո

րու թյուն ներ:
գ.  1724 թ. Կար բի գյու ղի բնա կիչ նե րը 4 ա միս դի մադ րու թյուն են ցույց տվել թուր քա

կան բա նա կին: 
դ. 1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու թյու նը շա րու նակ վել է ա վե լի քան ե րեք ա միս: 
ե.  Դա վիթ բե կի մա հից հե տո Կա պա նի զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյու նը ամ

բող ջու թյամբ ան ցել է տեր Ա վե տի սի ձեռ քը:
զ.  1724 թ. Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րը թուր քա կան բա նա կի դեմ հա մա տեղ 

պայ քա րի պայ մա նա գիր են կն քել Գան ձա կի մահ մե դա կան նե րի հետ: 
է.  Պարս կա կան շա հը ճա նա չել է Դա վիթ բե կի իշ խա նու թյու նը, ի րա վունք է վե րա

պա հել դրամ հա տե լու և նրա հետ դաշինք է կն քել:

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

5. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն է ու նե ցել 1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու թյու նը.
1) Որոշ ժամանակով կա սեց վել է թուր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը Սյու նիք ու Ար ցախ: 
2) Թուր քի ան ճա նա չել է Մերձ կաս պյան շր ջան նե րի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին: 
3) Կնք վել է հաշ տու թյուն Թուր քի այի և Ռու սաս տա նի միջև: 
4) Կա սեց վել է պար սիկ նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը Սյու նիք: 

6.  Տր ված նե րից ա ռանձ նաց նել ե րեք կետ, ո րոնք Շա հա միր Շա հա մի րյա նի կազ մած 
հայ կա կան պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման նա խագ ծի հոդ ված նե րից չեն.

ա.  Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ ա զա տագր ված Հա յաս տա նը հռ չա կել հան րա պե տու
թյուն` խորհր դա րա նա կան կա ռուց ված քով:

բ. Հա յաս տա նում 20 տա րի ժա մա նա կով տե ղա կայել 6–հա զա րա նոց ռու սա կան զորք:
գ.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից և վրա ցի նե րից կազ մել կա մա վո րա կան զո րա

ջո կատ ներ և ռու սա կան զոր քե րի հետ ու ղար կել Վրաս տան:
դ. Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի միջև սահ մա նել ա զատ ե րթ ևե կու թյուն: 
ե.  Հայոց թագավորին ընտրել ռուսական կայսրի կողմից, իսկ այնուհետև օծել 

Էջմիածնում:
զ. Պե տեր բուր գում ու նե նալ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան դես պան: 
է. Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դարձ նել Վա ղար շա պա տը կամ Ա նին:

1) ա, գ, է   2) գ, դ, զ  3) բ, ե, զ  4) գ, ե, է 
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7.  Տր ված նե րից ո ՞ր ե րեք կե տը Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան` Մով սես Սա րա
ֆյա նի կազ մած ծրագ րից չեն.

ա.  Հա կա թուր քա կան պայ քա րի մեջ ը նդ գր կել Ար ցա խի մե լիք նե րին` նրանց տրա
մադ րե լով ռազ մա կան հան դեր ձանք և զենք:

բ. Կաս պից ծո վի ա փին Հա յաս տա նին տրա մադ րել նա վա հան գիստ:
գ.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից և վրա ցի նե րից կազ մել կա մա վո րա կան զո րա

ջո կատ ներ և ռու սա կան զոր քե րի հետ ու ղար կել Վրաս տան:
դ.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը Պե տեր բուր գում պետք է ու նե նար իր դես պա նը: 
ե.  Հայաստանն ազատագրելուց հետո ստեղծել հայկական պետություն, և Արցախի 

մելիքներից մեկին դարձնել Հայաստանի թագավոր:
զ.  Հայե րից և վրա ցի նե րից կազ մա վոր ված զո րա ջո կատ նե րի հրա մա նա տա րը պետք է 

լի ներ հա յազ գի և են թարկ վեր ռու սա կան հրա մա նա տա րու թյա նը: 
է. Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դարձ նել Վա ղար շա պա տը կամ Ա նին:

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

8.  Տր ված նե րից ո ՞ր ե րե քը Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Հով հան նես Լա զա րյա նի կազ
մած՝ Հա յաս տա նի ա զա տագր ման և հայ–ռու սա կան դաշ նագ րի նա խագ ծին վե
րա բե րող կե տե րից չեն.

ա.  Կաս պից ծո վի ա փին Հա յաս տա նին տրա մադ րվե լու էր նա վա հան գիստ:
բ.  Հա յաս տա նում լի նե լու էր ո րո շա կի քա նա կու թյամբ ռու սա կան զորք` եր կի րը հնա

րա վոր հար ձա կում նե րից պաշտ պա նե լու հա մար:
գ.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից և վրա ցի նե րից կազմ վե լու էր 25– հա զա րա նոց 

բա նակ, ո րից 10  հա զա րը պետք է մտ ներ Վրաս տան:
դ.  Հայոց թա գա վորն ը նտր վե լու էր ռու սաց կայս րի կող մից, ո րն այ նու հետև օծ վե լու 

էր Էջ մի ած նում: 
ե.  Նախ կին հո ղա տե րե րին վե րա դարձ վե լու է ին ի րենց կալ վածք նե րը, սա կայն 

ա ռանց գյու ղա ցի նե րին ճոր տաց նե լու ի րա վուն քի:
զ.  Զո րա ջո կատ նե րի հրա մա նա տա րը լի նե լու էր հա յազ գի և են թարկ վե լու էր ռու սա

կան հրա մա նա տա րու թյա նը: 
է.  Հա յաս տանն ա զա տագ րե լուց հե տո ստեղծ վե լու էր հայ կա կան պե տու թյուն, և Ար

ցա խի մե լիք նե րից մե կը դառ նա լու էր Հա յաս տա նի թա գա վոր:

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

9.  Բեր ված փաս տե րից ը նտ րել ե րե քը, ո րոնք տեղ են գտել « Նոր տետ րակ, որ կո
չի յոր դո րակ» գր քում.

ա.  Ներ կա յաց ված է ա պա գա պե տու թյան կա ռա վար ման հա մար նա խա տես ված 
օ րենք նե րի հա վա քա ծու:

բ.  Ներ կա յաց ված է խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն ստեղ ծե լու ծրա գիր: 
գ.  Ներ կա յաց ված է ա պա գա պե տու թյան բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 

կա ռուց ված քը:
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դ.  Ներ կա յաց ված են հայ ժո ղովր դի հե րո սա կան ան ցյա լը, նրա աշ խար հագ րա կան 
լայ նար ձակ սահ ման նե րը: 

ե.  Ներ կա յաց ված է ա պա գա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր իշ խա նու թյան կա
ռուց ված քը:

զ.  Գիր քը կոչ է ա նում հայ ե րի տա սարդ նե րին դուրս գա լու օ տար բռ նա կալ նե րի դեմ 
և զեն քի ու ժով հաս նե լու ա զա տու թյան: 

է.  Քն նա դատ վում է մի ա պե տա կան կար գը՝ այն հա մա րե լով հայոց պե տա կա նու
թյան ան կման պատ ճառ նե րից մե կը: 

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

10. Ո՞ր պա տաս խան նե րն են արտացոլում «Նոր տետրակ»–ի բովանդակությունը. 
1)  Կոչ էր ա նում հայ ե րի տա սարդ նե րին դուրս գալու օ տար բռ նա կալ նե րի դեմ և զեն

քի ու ժով հաս նելու ա զա տու թյան:
2)  Զգու շաց նում էր հայ ե րի տա սարդ նե րին հե ռու մնալ ա պս տամ բե լու գա ղա փա րից:
3)  Ա ռա ջար կվում էր վե րա կանգ նել հայոց թա գա վո րու թյու նը և եր կի րը կա ռա վա րել 

բա ցար ձակ մի ա պե տի մի ջո ցով:
4)  Ա ռա ջար կվում էր ստեղ ծել սահ մա նադ րու թյուն և եր կի րը կա ռա վա րել ժո ղովր դի 

ը նտ րո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով:
5)  Առա ջար կվում էր Արցախի մելիքներից մեկին դարձնել Հայաստանի թագավոր:

11.  XIX դ. սկզ բին Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մե ծա գույն մասն ը նդ գրկ ված էր ………… 
խա նու թյուն նե րի կազ մում. 

1) Եր ևա նի, Է րզ րու մի, Նա խիջ ևա նի, Ա խալց խայի, Ղա րա բա ղի
2) Եր ևա նի, Նա խիջ ևա նի, Ղա րա բա ղի, Գան ձա կի, Մա կո ւի 
3) Եր ևա նի, Նա խիջ ևա նի, Դի ար բե քի րի, Գան ձա կի, Սե բաս տի այի 
4) Եր ևա նի, Կար սի, Վա նի, Գան ձա կի, Մա կո ւի 

12.  Ընտ րել թուր քե րին վե րա դարձ ված տա րածք նե րից կազմ ված շար քը՝ ը ստ Բու
խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Ա խալ քա լա քի գա վառ, Ա նա պա, Փո թի
2) Կարս, Ա նա պա, Փո թի
3) Ա խալ քա լա քի գա վառ, Ա խալց խա, Փո թի
4) Ա նա պա, Ղա րա քի լի սա, Ա խալ քա լա քի գա վառ 

13.  Ընտ րել Ռու սաս տա նին ան ցած Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տա րածք նե րից կազմված 
շար քը՝ ը ստ Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Օր դու բադ, Նա խիջ ևան, Շի րակ
2) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Գան ձակ, Ղա րա բաղ, Շի րակ
3) Օր դու բադ, Նա խիջ ևան, Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Գան ձակ
4) Լո ռի, Փամ բակ, Նա խիջ ևան, Գան ձակ, Շի րակ, Եր ևան
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14.  Ընտ րել Ռու սաստանին ան ցած տա րածք նե րից կազմ ված շար քը՝ ը ստ Ադ րի ա
նու պոլ սի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի խա նու թյուն ներ, Օր դու բա դի գա վառ
2) Ա նդր կով կա սի սև ծո վյան ա ռափ նյա շր ջան ներ, Ա խալց խա ու Ա խալ քա լաք
3) Ա խալց խա, Ա խալ քա լաք, Կարս
4) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Գան ձակ, Ղա րա բաղ, Շի րակ 

15. Ըստ Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի`
1) Ռու սաս տա նին է մնա ցել մի այն Կար սը` շր ջա կա գա վառ նե րով
2) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ի րա կա նաց վել են մի շարք բա րե փո խում ներ
3) Ռու սաս տա նը և Թուր քի ան կա տա րել են գրա ված տա րածք նե րի փո խա նա կում
4) Ռու սաս տա նին են ան ցել Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով

16. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  XIX դա րի կե սե րին մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քար է սկս վել Ռու սաս տա նում 

ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու հա մար:
բ.  Օս մա նյան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու նպա տա կով եվ րո պա կան 

մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քա րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը ստա ցել է «Ար ևե լյան հարց» ան վա նու մը:

գ.  Ը ստ Լոն դո նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի` Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև կա
տար վել է գրա ված տա րածք նե րի փո խա նա կում: 

դ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի խն դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն դար ձել է Ար ևե լյան հար ցի բաղ
կա ցու ցիչ մաս և « Հայ կա կան հարց» ա նու նով հայտն վել մի ջազ գային դի վա նա
գի տու թյան կի զա կե տում: 

ե.  Ղրի մը վե րա դարձ նե լու հա մար Ռու սաս տա նը հեր թա կան ան գամ հրա ժար վել է 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գրա ված հո ղե րից և կորց րել իր ազ դե ցիկ դիր քը մի ջազ
գային աս պա րե զում:

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

17.  Ո՞ր տա րածք ներն են ան ցել Ռու սաս տա նին՝ ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու
թյան պայ մա նագ րի (ը նտ րել ճիշտ շար քը).

1)  Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը և 
Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը՝ Բա թու մ նա վա հանգս տով

2)  Է րզ րու մի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը 
և Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը՝ Բա թու մ նա վա հանգս տով

3)  Կար սի, Բա սե նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը և Սև 
ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը՝ Բա թու մ նա վա հանգս տով

4)  Կար սի, Է րզ րու մի, Օլ թի ի, Բա սե նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը և Սև 
ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով 
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18.   Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վից հե տո Մ. Խրիմյանը և բազմաթիվ այլ գործիչներ հաս
կա ցել են, ո ր՝

1)  ա րևմ տաեվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի հետ հույ սե րը կա պե լու փո խա րեն ան հրա
ժեշտ է ա պա վի նել մի այն Ռու սաս տա նի օ ժան դա կու թյա նը

2)  կա րե լի է ա ռիթն օգ տա գոր ծել և ստեղ ծել ոչ թե ի նք նա վար, այլ ան կախ Հա յաս տան
3)  օ տար տե րու թյուն նե րի հետ հույ սե րը կա պե լու փո խա րեն ան հրա ժեշտ է կազ մա

կեր պել սե փա կան ժո ղովր դի զինված ա զա տագ րա կան պայ քա րը
4)  օ տար տե րու թյուն նե րի հետ հույ սե րը կա պե լու փո խա րեն ան հրա ժեշտ է կազ մա

կեր պել հայ–քր դա կան զի նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն

19. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի՝ Թուր քի ային են ան ցնում 

Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի և Բա յա զե տի գա վառ նե րը: 
բ.  Ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի՝ Է րզ րու մը և Բա սե նը մնում են 

Ռու սա կան կայս րու թյան կազ մում: 
գ.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րում ար ծարծ վում է նաև Ար ևե լյան հար ցի բաղ կա

ցու ցիչ մա սը կազ մող, ա րևմ տա հա յու թյան ա զա տագ րու թյա նը վե րա բե րող Հայ
կա կան հար ցը:

դ.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը պար տա վոր վում է  
Արևմ տյան Հա յաս տա նում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել և ա պա հո վել 
հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից: 

ե.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 25–րդ հոդ վա ծը ի րա վունք է տա լիս ռու սա կան 
զոր քին 6 ա միս ժամ կե տով մնա լու Հա յաս տա նում:

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

20. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ազ գային գոր ծիչ Մի նաս Չե րա զի ա ռա ջար կու թյամբ Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վին մաս

նակ ցե լու նպա տա կով Եվ րո պա մեկ նող հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը գլխա
վո րել է Մկր տիչ Խրի մյա նը:

բ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա կով Մկրտիչ Խրիմյանի ղեկավարու
թյամբ ստեղծված հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կազ մում էին Մի նաս Չե րա
զը, Ստեփան Փափազյանը և Խորեն Նարբեյը:

գ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի նա խօ րյա կին` մայի սի 25–ին կնք ված հա մա ձայ նագ րով 
Ֆրան սի ան Թուր քի այից ստա ցել է Կիպ րոս կղ զին` փո խա րե նը խոս տա նա լով 
պաշտ պա նել թուր քա կան պա հանջ նե րը:

դ.  1878 թ. հու նի սի 1–ին Բեռ լի նում սկս ված վե հա ժո ղովն ըն թա ցել է Մեծ Բրի տա
նիա յի մշա կած սցե նա րով: 

ե.  Մ. Խրի մյանն ու Մ. Չե րա զը Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի վեր ջին օ րը բո ղոք են ներ կա
յաց րել մեծ տե րու թյուն նե րին: 

1) բ, գ, ե    2) բ, դ, ե   3) ա, բ, դ   4) ա, գ, ե 
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21. Ըստ ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյան՝ ստեղծ վե լու է ին՝ 
1) Ազ գային ժո ղով 
2) դա տա կան իշ խա նու թյուն
3) Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյուն
4) կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ 
5) ազ գային կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րը սպասարկող խոր հուրդ ներ
6) ի նք նա պաշտ պա նա կան խոր հուրդ 
7) հոգ ևոր խոր հուրդ ներ

22. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վից հե տո հայ հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն 

ի րենց հույ սը սկ սում են կա պել Ռու սաս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան ա ջակ ցու
թյամբ զին ված պայ քա ր ծավալելու հետ: 

2)  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը խոշոր ազդեցություն ունեցավ հայ ժողովրդի 
ազգային ինքնագիտակցության աննախընթաց բարձրացման վրա:

3)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ստեղծ ված ա ռա ջին խմ բակ նե րից հայտ նի է « Հայ րե
նի քի սի րո գրա սե նյա կը»:

4) Գ. Ա րծ րու նու ա զա տագ րա կան խմ բա կը հիմն վել է Վա նում:
5)  « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» և « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բակ նե րի 

նպա տակն է ե ղել ոչ մի այն ա զա տագ րել Ա րևմ տա հա յաս տա նը, այլև հաս նել ազ
գի եր կու հատ ված նե րի մի ա վոր մա նը:

6)  « Հա յա սեր–ազ գա սեր» կազ մա կեր պու թյան դա տա պարտ ված 40 ան դամ նե րից 
հին գի նկատ մամբ մա հա պատ ժի վճիռ է կա յաց վել:

7)  « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյունն ու նե ցել է մոտ 30 ան դամ, ո րոնք 
փոր ձել են զենք ա ռա քել « թուր քա հայ եղ բայր նե րին»:    

23. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Հայ կա կան հար ցը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան ա ռար կա է դար ձել Փա րի զի 

հաշ տու թյան պայ մա նագ րով:
բ.  Ա րևմ տա հայ հա մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո նադ րու թյու նը հայտ նի 

է նաև «Ազ գային սահ մա նադ րու թյուն» ան վամբ:
գ.  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը մե ծա պես բարձ րաց րել է հայ ժո ղովր դի ազ

գային ի նք նա գի տակ ցու թյու նը: 
դ.  1895 թ. « Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը» ի րա կան ի նք նա վա րու թյուն է 

տվել ա րևմ տա հա յու թյա նը: 
ե.  Տարբեր վայրերում ձևա վոր ված գաղտ նի խմ բակ նե րը հիմք են դար ձել հայ ազ

գային–քաղաքական կու սակ ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար:  

1) գ, դ, ե   2) բ, գ, ե   3) բ, գ, դ  4) ա, բ, ե
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24. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ժն ևի հա մալ սա րա նի մի խումբ ար ևե լա հայ ու սա նող ներ, հետ ևե լով « Կո լո կոլ» թեր

թի օ րի նա կին, 1887 թ. հիմ նադ րած ի րենց պաշ տո նա թեր թը կո չել են «Հն չակ»: 
բ.  1898 թ. աշ նա նը «Հն չակ» թեր թում հրա տա րակ վել է Հն չա կյան կու սակ ցու թյան 

ծրա գի րը:
գ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրագ րում որ պես հե ռա վոր նպա տակ սահ ման վել է 

Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը թուր քա կան բռ նա պե տու թյու նից:
դ.  Հայ ազգային կուսակցություններից հն չա կյան ներն ա ռա ջինն են, որ Հայ կա կան հար

ցի լու ծու մը հա մա րել են ամ բող ջա կան հայ րե նի քում պե տու թյան վե րաս տեղ ծու մը: 
ե.  1896 թ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը պա ռակտ վել է եր կու թևի` սո ցի ա լիս տա կան 

և ազ գային:

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

25. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ար մե նա կան նե րը կրել են Ա. Գերցենի «Կոլոկոլ» թերթի գա ղա փա րա կան ազ դե

ցու թյու նը:
բ.  Վան քա ղա քի մտա վո րա կան նե րի գա ղա փա րա կան ո գեշն չող ներն են ե ղել Խրիմ

յան Հայ րի կը, Մկր տիչ Փոր թու գա լյա նը և Մկր տիչ Ա վե տի սյա նը:
գ.  Ը նդ հա նուր ժո ղո վում « Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյու նը 

վե րան վան վել է « Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ նակ ցու թյան»:
դ.  Ար մե նա կան նե րը ե ղել են հայ րե նի հո ղի վրա ստեղծ ված ա ռա ջին ազ գային կու

սակ ցու թյու նը: 
ե.  Հն չա կյան նե րի ազ գային թևը Ա. Ար փի ա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ հե ռա ցել է կու

սակ ցու թյու նից և հան դես է ե կել « Վե րա կազ մյալ հն չա կյան ներ» ա նու նով:

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

26. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ար մե նա կան նե րը Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը կա պել են Եվ րո պայի օգ նու թյան և 

հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան հետ:
բ.  Հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ ար մե նա կան ներն ա ռա ջինն են ե ղել, 

որ Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը հա մա րել են ամ բող ջա կան հայ րե նի քում պե տու
թյան վե րաս տեղ ծու մը: 

գ.  Որ պես հե ռա վոր նպա տակ՝ հն չա կյան նե րը սահ մա նել են մար դու կող մից մար
դու շա հա գործ ման վե րա ցու մը և սո ցի ա լիզ մի կա ռու ցու մը, ի սկ մո տա կա խն դիր` 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը թուր քա կան բռ նա պե տու թյու նից:

դ.  Ար մե նա կան նե րի սո ցի ա լիս տա կան թևը, ո րը կար ևոր խն դիր է հա մա րել սո ցի ա
լա կան ա զա տագ րու թյու նը, կազ մել է մե ծա մաս նու թյուն, ի սկ ազ գայի նը` փոք րա
մաս նու թյուն: 

ե.  ՀՅԴ 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:

1) բ, գ, ե   2) ա, դ, ե    3) ա, բ, գ  4) ա, գ, ե 
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27. Տր ված պն դում նե րից որո՞նք են սխալ.
1)  Նո րաս տեղծ « Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյան կո

րիզը Քրիս տա փոր Մի քայե լյա նի գլ խա վո րած «Դ րո շակ» խմ բա վո րումն է ե ղել:
2)  «Դ րո շակ» թռու ցիկ թեր թի ան դրա նիկ հա մա րում հրա պա րա կած հռ չա կագ րով 

դաշ նակ ցու թյունն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան ա զա
տագ րու թյունն ազ դա րա րել է իր գլ խա վոր խն դի րը: 

3)  1891 թ. սկզ բին կնք ված հա մա ձայ նագ րով Ար մե նա կան կու սակ ցու թյու նը մի ա ցել է 
ՀՅԴ–ին:

4) 1892 թ. Եր ևա նում տե ղի է ու նե ցել ՀՅԴ ա ռա ջին հա մա գու մա րը: 
5) 1894 թ. «Դ րո շա կում» տպագր վել է ՀՅԴ ծրա գի րը: 

28. Ընտ րել ճիշտ պն դումները.
1)  Ա զա տագ րա կան պայ քա րի այն ձևը, ե րբ թուր քահ պա տակ ժո ղո վուրդ նե րը ի րենց 

ապ րե լու ի րա վունքն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար ան կազ
մա կերպ դուրս են ե կել կե նաց ու մա հու կռ վի, հայտ նի է « հայ դու կային» կամ «ֆի
դա յա կան» շար ժում ա նու նով:

2)  Հրայր Դժոխ քի կար ծի քով՝ կու սակ ցու թյուն նե րը մի այն մի ջոց են ժո ղովր դի ա զա
տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու հա մար: 

3)  Սա սու նում « Մեծ չել լոյի» ա ռաջ նոր դը Թո րոս Ծա ռու կյանն էր:
4)  Աղ բյուր Սե րո բը զգա լի աշ խա տանք է տա րել հայ–քր դա կան դա շինք ստեղ ծե լու 

ո ւղ ղու թյամբ:
5)  Հրայ րի հա մոզ մամբ՝ օս մա նյան բռ նա տի րու թյու նից ա զա տագ րու մը հնա րա վոր է 

մի այն կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մա տեղ պայ քա րի շնոր հիվ:
6)  Հայ դու կային շարժ մա նը մաս նա կից է ին մի այն ար ևե լա հայե րը:
7)  1880 –ա կան թթ. կե սին ֆի դա յա կան խմ բի նշա նա վոր ղե կա վար նե րից էր Սպա

ղան ցի Մա կա րը:

29.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Ա. Ման դելշ տա մի կազ մած նա խագ ծի դրույթ նե րից չեն.
1)  Հայ կա կան Է րզ րում, Վան, Բիթ լիս, Դի ար բե քիր, Խար բերդ, Սե բաս տի ա նա

հանգ նե րից կազմ վե լու էր մեկ նա հանգ:
2)  Նո րա կազմ նա հան գի գե րա գույն կա ռա վա րի չը պետք է լի ներ ռու սա հայ:
3)  Նա հան գի ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղո վը կազմ վե լու էր հա վա սա րա պես մահ մե դա

կան նե րից և քրիս տո նյա նե րից: 
4)  Ազ գային հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը կի րառ վե լու էր վար չա կան, դա տական և 

ոս տի կա նա կան մար մին նե րում: 
5)  Թուր քե րե նը, հայե րե նը և ռու սե րե նը ճա նաչ վե լու է ին որ պես պաշ տո նա կան լե

զու ներ:

30.  Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են 1914 թ. ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի պայ
ման նե րից.

ա.  Յոթ նա հանգ նե րից ձևա վոր վում է ին եր կու վար չա կան մի ա վոր՝ Է րզ րում, Տրա
պի զոն, Սե բաս տի ա և Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ, Դի ար բե քիր կազ մով:

բ. Դրանք կա ռա վար վե լու է ին եր կու օ տա րերկ րյա ը նդ հա նուր տե սուչ նե րի կող մից:
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գ.  Տե սուչ ներն ի րա վունք է ին ստա նում նշա նա կե լու և պաշ տո նանկ ա նե լու ա պա
շնորհ կամ օ րի նա զանց պաշ տո նյա նե րին: 

դ. Հո ղային հար ցե րը պետք է վճ ռե ին սուլ թա նի կազ մած խոր հուրդ նե րը: 
ե. Վե րաց վում է ին հա մի դի ե գն դե րը:

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

31. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյամբ Ռու սաս տա նին է ին ան ցնում Կար սի, Կաղզ վա նի, 

Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի և Բա յա զե տի գա վառ նե րը, Սև ծո վի ա ռափ նյա 
շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով:

2)  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը պար տա վոր վում է 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և Թուր քի ային վե րա դարձ վող գա
վառ նե րում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել:

3)  « Հա յա սեր–ազ գա սեր» խմ բա կը գաղտ նի կեր պով տպագ րում է «Ա զա տու թյան 
ա վե տա բեր» թեր թը:

4)  Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րը բա ժան
վում են Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի միջև: 

5)  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Ա լաշ կերտն ու Բա յա զե տը վե րա դարձ վում են Օս մա նյան 
կայս րու թյա նը:

32. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
ա.  Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րը բա

ժան վե լու է ին Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի միջև:
բ.  Հայոց Մեծ ե ղեռ նը փաս տա ցի սկս վել է 1909 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին և շա րու

նակ վել մինչև 1915 թ. ա մա ռը:
գ.  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Բա յա զե տը վե րա դարձ վել է Թուր քի ային: 
դ.  Ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան օ րոք Օս մա նյան կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը 

չեն ստա ցել ի րա կան ա զա տու թյուն և հա վա սա րու թյուն: 
ե.  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նին է ին ան ցնե լու Վա նը, Կար սը, Ար դա հա

նը, Կաղզ վա նը, Օլ թին, Ա լաշ կեր տը:
զ.  1916 թ. մարտի 9–ին Սայքսը և Պիկոն համաձայնության նախնական տարբերակը 

Մոսկվայում հանձնեցին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Իզվոլսկուն: 
է.  1914 թ. հուն վա րի 26–ի ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նագ րով Ա րևմ տյան Հա յաս

տա նում ստեղծ վում էր մի ա ցյալ ի նք նա վար հայ կա կան տա րածք:

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

33. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա. Հայ դուկ ա րա բե րեն նշա նա կում է տաս նա պետ:
բ.  Ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան օ րոք Օս մա նյան կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը  

ստա ցել են ի րա կան ա զա տու թյուն և հա վա սա րու թյուն:
գ.  Հայոց Մեծ ե ղեռ նը փաս տա ցի սկս վել է 1914 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին և շա րու նակ

վել մինչև 1916 թ. ա մա ռը:
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դ.  1914 թ. հուն վա րի 26–ի ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նագ րով Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում ստեղծ վում էր մի ա ցյալ ի նք նա վար հայ կա կան տա րածք: 

ե.  Վա նի հա յու թյան 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ա վարտ վեց փայ լուն հաղ
թա նա կով, և Վա նի նա հան գում թեև կարճ, բայց գո յու թյուն ու նե ցավ ազ գային 
տե ղա կան իշ խա նու թյուն:

զ.  Ար ցա խում XVIII դ. սկզբ նե րին ստեղծ ված պաշտ պա նա կան հենակետային ամ
րոց ները կոչ վել են սղ նախ ներ: 

է.  Կ. Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան Մ. Գիրսը և Գերմանիայի դեսպան Լ. Վես տե
նենկը 1913 թ. սեպտեմբերի 10–ին Արևմտյան Հայաստանի համար կազմեցին 
6 կե տից բաղկացած բարենորոգումների ծրագիր:

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

34. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա. Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան նա խա գահ է ը նտր վել իշ խան Խառ լա մո վը:
բ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի նա խա գահն էր Լվո վը:
գ. Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի նա խա գահ է ը նտր վել Վ. Փա փա զյա նը:
դ. Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահն էր Ա. Ա հա րո նյա նը: 
ե. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի նա խա գահ է ը նտր վել Գե գեչ կո րին: 
զ. Առանձին հայկական կորպուսի հրամանատար դարձավ Անդրանիկը:

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

35. Տր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ. 
1) 1917 թ. մայի սի 2–11–ը կա յա ցել է ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը:
2)  1917 թ. հու նի սի 12–25–ը կա յա ցել է ար ևե լա հայե րի ներ կա յա ցուց չա կան հա մա ժո ղո վը:
3)  1918 թ. մայի սի 7–ից հու նի սի 6–ը ըն թա ցել են Բա թու մի հաշ տու թյան բա նակ ցու

թյուն նե րը Թուր քի այի և Հա յաս տա նի միջև:
4)  1918 թ. մար տի 1–ից մինչև ապ րի լի 1–ը ըն թա ցել են Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն

նե րը Ա նդր կով կա սյան սեյ մի և Թուր քի այի միջև: 
5)  1918 թ. ապ րի լի 6–8–ը Ա լեք սանդ րա պո լում տե ղի է ու նե ցել հայ ազ գային–քա ղա

քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դակ ցու թյուն:

36. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  1918 թ. մար տի 1–ից ապ րի լի 1–ը Տրա պի զո նում Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի և Թուր

քի այի միջև ըն թա ցել են բա նակ ցու թյուն ներ: 
2)  1918 թ. մայի սի 16–27–ը Ներ քին Թա լի նում հայ կա կան ու ժե րը հաղ թա կան կռիվ

ներ են մղել թուր քե րի դեմ: 
3)  1918 թ. մայի սի 22–ից մինչև մայիսի 28–ը տե ղի է ու նե ցել Սար դա րա պա տի ճա

կա տա մար տը:
4)  1918 թ. մայի սի 20–29–ը տե ղի է ու նե ցել Կար սի հե րո սա մար տը: 
5)  1918 թ. մայի սի 11–ից Բա թու մում Ա նդր կով կա սի իշ խա նու թյուն նե րը վերսկ սել են 

հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը թուր քե րի հետ:
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37.  Ընտ րել ճիշտ պն դումները.
1)  Ա նդր կո մի սա րի ատը Տրապիզոնի բանակցությունների արդյունքում ըն դու նել է 

Բրեստ–Լի տովս կի պայ մա նա գի րը:
2)  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տում պա տե րազ մը 1918 թ. ապրիլի 

սկզբից թուրք–ա նդր կով կա սյա նից վե րա ճել է թուրք–հայ կա կա նի:
3)  Տրա պի զո նում ը նդ հատ ված բա նակ ցու թյուն նե րը թուր քե րի հետ վերսկս վել են 

Թիֆ լի սում:
4)  Եր ևա նի Հայոց ազ գային խորհր դի կող մից Ա րամ Մա նու կյա նը հաս տատ վել է 

Հա յաս տա նի կո մի սար: 
5)  Թուրք–հայ կա կան պա տե րա զմում թշ նա մին ա ռա ջին խո շոր պար տու թյու նը կրել է 

Սար դա րա պա տում:
6)  Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տում հայոց զոր քը փայ լուն հաղ թա նակ է տա րել: 
7) Մայի սյան հե րո սա մար տե րի շնոր հիվ ար ևե լա հա յու թյու նը փրկ վել է բնաջն ջու մից:

38. Ընտ րել սխալ պն դումները.
1)  Առաքել Դավրիժեցու աշխատությունը կարևոր տեղեկություններ է պարունակում 

շահ Աբասի և նրա հաջորդների՝ Հայաստանում վարած քաղաքականության 
մասին:

2)  Մի քայել Չամ չյա նի « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը, ի նչ պես Խո րե նա ցու 
« Հայոց պատ մու թյու նը», ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում է տա լիս հայ ժո ղովր դի 
ան ցած ու ղու մա սին:

3)  Ա ղա բա բյան դպ րո ցը հատ կա պես մեծ ճա նա չում է ձեռք բե րել Խա չա տուր Ա բո վ
յա նի տե սուչ ե ղած ժա մա նակ:

4)  XIX դ. ա ռա ջին կե սին տար րա կան, հոգ ևոր–ծ խա կան դպ րոց նե րի կող քին ստեղծ
վել են բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: 

5)  Լա զա րյան ճե մա րա նը ժա մա նա կին ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյան մի ակ ար ևե
լա գի տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը:

39. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
ա.  Ռուս պատ մա բան Մա րի Բրո սեն գրել է « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան տե սու

թյուն» աշ խա տու թյու նը: 
բ.  Ղու կաս Ին ճի ճյա նն ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ ան դրա դար ձել է հին և նոր 

Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի, բնա կա վայ րե րի, դրանց բնակ չու թյան ու տե ղագ րու
թյան հար ցե րին: 

գ.  1836–1837 թթ. Մադ րա սում հրա տա րակ վել է « Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զո ւի» 
մե ծար ժեք բա ռա րա նը:

դ.  Հայտ նի նկա րիչ Ստե փա նոս Ներ սի սյա նին մեծ ճա նա չում են բե րել Մ. Մաշ տո
ցի, Ս.Պարթ ևի, Ա. Տեր–Ղու կա սյա նի, Վ. Բեհ բու թո վի դի ման կար նե րը, «Խն ջույք 
Քուռ գե տի ա փին» գե ղան կա րը: 

ե.  Հայե րե նով գր ված հա մաշ խար հային պատ մու թյան ա ռա ջին ձեռ նար կը` « Տի ե   
զե րա կան պատ մու թյան» ե րկ հա տո րյա կը, մեծ ճա նա չում է բե րել պատ մա բան 
Հով սեփ Գաթըր ճյա նին:
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զ.  XVIII դ. ա ռա ջին կե սին աս պա րեզ են իջ նում բնան կա րիչ Մկր տում Հով նա թա նյա
նը և նրա որ դի նե րը՝ Հա կոբն ու Ա ղա թո նը: 

է.  1827 թ. Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը թա տե րա կան շեն քի վե րա ծած իր ե րկ հար կա նի 
տա նը բե մադ րել է հայ և օ տար դրա մա տուրգ նե րի պի ես ներ:

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

40. Ընտ րել սխալ պն դումները.
1)  « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը հրատարակվել է Ղուկաս Ինճիճյանի խմբա

գրու թյամբ:
2)  Ճա նաչ ված քի մի կոս Հով հան նես Ա դա մյա նը հա մար վում է ժա մա նա կա կից օր

գա նա կան լու սա քի մի այի հայ րը: 
3)  «Ազ դա րա րը» ու նե ցել է քա ղա քա կան, տն տե սա կան և լու րե րի բա ժին ներ, նրա

նում տպագր վել են նաև բա նա վի ճային ու պատ մա կան բնույ թի հոդ ված ներ:
4)  Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին ու սում նա սի րել է Ու րա լի օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա

վայ րե րը, հե տա զո տել Կով կա սի և Հա յաս տա նի մի շարք տե ղանք ներ: 
5) Նազարեթ Տաղավարյանի ռենտ գե նա բա նու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն ներն 
այժմ էլ որ պես դա սա գիրք օգ տա գործ վում են Ա ՄՆ բժշ կա կան ի նս տի տուտ նե րում: 

41. Ո՞ր ե րեք նկար ներն են պատ կա նում Գ. Բա շին ջա ղյա նի վրձ նին.
ա. « Զան գե զուր»
բ. «Ս ևա նա լիճ»
գ. «Խ րի մյան Հայ րի կը Էջ մի ած նում»
դ. « Նոյը իջ նում է Ա րա րա տից» 
ե. « Դե պի Ա րա գած տա նող ճա նա պար հը»
զ. «Ա րա րատ» 
է. « Հայե րի ջար դը Տրա պի զո նում»

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

42. Տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Նշանավոր երկրաբան Անդրեաս Արծրունին ուսումնասիրել է Ուրալի օգտակար 

հանածոների հանքավայրերը, հետազոտել Կովկասի և Հայաստանի մի շարք 
տեղանքներ:

բ.  Ռուսաստանի վարչապետ Գոլիցինին ներկայացված Հովսեփ Էմինի ծրագիրը 
կոչվել է «Պֆալցյան»:

գ.  Ազգային գործիչ Մինաս Չերազի առաջարկությամբ Բեռլինի վեհաժողովին 
մասնակցելու նպատակով Եվրոպա մեկնող հայկական պատվիրակությունը 
գլխա վորել է Մկրտիչ Խրիմյանը:

դ.  Հնչակյանների ազգային թևը Ա. Արփիարյանի գլխավորությամբ հեռացել է  
կուսակցությունից և հանդես է եկել Վերակազմյալ հնչակյաններ անունով:

ե.  Բժշկասանիտարական գործի հմուտ կազմակերպիչ Ջակոմո Չամչյանի ռենտ
գեն աբանությանը նվիրված աշխատություններն այժմ էլ որպես դասագիրք օգ
տա գործվում են ԱՄՆ–ի բժշկական ինստիտուտներում:
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զ.  Անտոն Գարագաշյանը հրատարակել է «Ազգապատում» եռահատոր աշխա
տությունը: 

է.  1915 թ. սեպտեմբերի սկզբին ֆրանսիական Գիշեն հածանավն անսպա
սելիորեն հայտնվում է Մուսա լեռան ափամերձ շրջանում:

ը.  Արմենականները կրել են «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության գաղափա
րական ազդեցությունը:

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

43. Տրված փաստարկներից որո՞նք են սխալ. 
ա.  1724 թ. Արցախի ազատագրական ուժերը թուրքական բանակի դեմ համատեղ 

պայքարի պայմանագիր են կնքել Գանձակի մահմեդականների հետ:
բ.  Ըստ 1878 թ. Բեռլինի հաշտության պայմանագրի` Ռուսաստանի և Թուրքիայի 

միջև կատարվել է գրաված տարածքների փոխանակում: 
գ.  1828 թ. փետրվարի 10–ին Թուրքմենչայ գյուղում կնքել է ռուս–պարսկական 

հաշտության պայմա նագիր:
դ.  Բեռլինի վեհաժողովի նախօրյակին` մայիսի 25–ին կնքված համաձայնագրով 

Ֆրանսիան Թուրքիայից ստացել է Կիպրոս կղզին` փոխարենը խոստանալով 
պաշտպանել թուրքական պահանջները:

ե.  Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16–րդ հոդվածով Բարձր դուռը պարտավորվել է 
Արևմտյան Հայաստանում անհապաղ բարեփոխումներ անցկացնել և ապահովել    
հայերի անվտանգությունը քրդերից ու չերքեզներից:

զ.  1878 թ. հունիսի 1–ին Բեռլինում սկսված վեհաժողովն ընթացել է Մեծ Բրի տա
նիայի մշակած սցենարով:

է.  1914 թ. հունվարի 26–ի ռուս–թուրքական համաձայնագրով Արևմտյան  
Հայաստանում ստեղծվել է միացյալ ինքնավար հայկական տարածք:

ը.  Սայքս–Պիկոյի համաձայնագրով Օսմանյան կայսրության տարածքները  
բաժանվելու էին Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև:

թ. Բեռլինի պայմանագրով Բայազետը վերադարձվել է Թուրքիային: 

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

44. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 
ա.  XIX դարի կեսերին մեծ տերությունների միջև պայքար է սկսվել Ռուսաստանում 

ազդեցություն տարածելու համար:
բ.  Ղրիմը վերադարձնելու համար Ռուսաստանը հերթական անգամ հրաժարվել է 

Արևմտյան Հայաստանում գրաված հողերից և կորցրել իր ազդեցիկ դիրքը միջա
զգային ասպարեզում:

գ.  ՀՅԴ ծրագրում որպես մոտակա խնդիր սահմանվել է Արևմտյան Հայաստանի 
անկախանալը թուրքական բռնապետությունից:

դ.  Բեռլինի վեհաժողովից հետո հայ հասարակական–քաղաքական գործիչներն 
իրենց հույսերը սկսում են կապել Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական աջակցու
թյամբ զինված պայքար ծավալելու հետ: 
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ե.  Օսմանյան կայսրությունում ազդեցություն տարածելու նպատակով եվրոպական 
մեծ տերությունների միջև պայ քարի արդյունքում առաջացած միջազգային 
հարաբերությունների հիմնախնդիրը ստացել է «Արևելյան հարց անվանումը:

զ.  Արմենականները Հայկական հարցի լուծումը կապել են Եվրոպայի օգնության և 
համաժողովրդական ապստամբության հետ:

է.  Հնչակյանները որպես մոտակա նպատակ սահմանել են մարդու կողմից մարդու  
շահագործման վերացումը և սոցիալիզմի կառուցումը:

ը.  Տարբեր վայրերում ձևավորված գաղտնի խմբակները հիմք են դարձել հայ 
ազգային կուսակցությունների ձևավորման համար: 

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

45. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 
ա.  Արևմտյան Հայաստանում ստեղծված առաջին խմբակներից հայտնի է    

Հայրենիքի սիրո գրասենյակը:
բ.  Ժնևի համալսարանի մի խումբ արևելահայ ուսանողներ, հետևելով Կոլոկոլ 

թերթի օրինակին, 1887 թ. հիմնադրած իրենց պաշտոնաթերթը կոչել են Հնչակ: 
գ.  Ազդարարը ունեցել է քաղաքական, տնտեսական և լուրերի բաժիններ, 

նրանում տպագրվել են նաև բանավեճային ու պատմական բնույթի հոդվածներ:    
դ.  Դրոշակ թռուցիկ թերթի անդրանիկ համարում հրապարակած հռչակագրով 

դաշնակցությունն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական 
ազատագրությունն ազդարարել է իր գլխավոր խնդիրը: 

ե.  Հայասեր–ազգասեր խմբակը գաղտնի կերպով տպագրել է Ազատության 
ավետաբեր թերթը:

զ.  Արևմտահայ համայնքի ներքին կյանքին վերաբերող կանոնադրությունը հայտնի է 
նաև Ազգային սահմանադրություն անվամբ:

է.  Հայտնի նկարիչ Ստեփանոս Ներսիսյանին մեծ ճանաչում են բերել Մ. Մաշտոցի, 
Ս. Պարթևի, Ա. Տեր–Ղուկասյանի, Վ. Բեհբութովի դիմանկարները, Խնջույք 
Քուռ գետի ափին գեղանկարը:

ը.  Ժողովրդավարական սկզբունքի համաձայն՝ Պաշտպան հայրենյաց կազմա
կերպության անդամները գիտեին իրենց ղեկավարներին և անդամների մեծ մասին:

թ.  ՀՅԴ ծրագրի Միջոցներ բաժնում նախատեսվել է ժողովրդի զինում, մարտական 
խմբերի ձևավորում, ապստամբական և ահաբեկչական գործողությունների 
իրականացում:

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

46. Ընտրել սխալ փաստարկները.
1)  1836–1837 թթ. հրատարակվել է «Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի մեծարժեք 

բառարանը:
2)  1891 թ. սկզբին կնքված համաձայնագրով Հնչակյան կուսակցությունը միացել է  

ՀՅԴ–ին:
3)  1892 թ. Երևանում տեղի է ունեցել ՀՅԴ առաջին համագումարը:
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4)  1896 թ. Հնչակյան կուսակցությունը պառակտվել է երկու թևի` սոցիալիստական 
և ազգային:

5)  1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 6–ը ընթացել են Բաթումի հաշտության բանակցու
թյունները Թուրքիայի և Հայաստանի միջև:

6)  Հայոց Մեծ եղեռնը փաստացի սկսվել է 1914 թ. հոկտեմբերի վերջին և շարու
նակվել մինչև 1916 թ. ամառը:

7)  1918 թ. մայիսի 25–30–ը տեղի է ունեցել Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը:
8)  1917 թ. մայիսի 2–11–ը կայացել է արևմտահայերի երկրորդ համագումարը Երևանում:

47. Ընտրել սխալ փաստարկները.
1)  1826 թ. սեպտեմբերի սկզբներին հայազգի գեներալ Վալերիան Մադաթովի  զո

րա   գունդը հետ է գրավում Գանձակը:
2)  1827 թ. Գալուստ Շերմազանյանը թատերական շենքի վերածած իր երկհարկանի 

տանը բեմադրել է հայ և օտար դրամատուրգների պիեսներ:
3)  1829 թ. հունիսի 24–ին Ի. Պասկևիչի գլխավորած ռուսական հիմնական ուժերը 

գրավում են Հասան կալան:
4) 1894 թ. Դրոշակում տպագրվել է ՀՅԴ ծրագիրը:
5)  1918 թ. ապրիլի 6–8–ը Ալեքսանդրապոլում տեղի է ունեցել հայ ազգային–

քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների խորհրդակցություն:     
6)  1918 թ. ապրիլի 11–ից հունիսի 4–ը Անդրկովկասի իշխանությունները Բաթումում 

հաշտության բանակցություններ են վարել թուրքերի հետ:
7)  1918 թ. մարտի 1–ից ապրիլի 1–ը Տրապիզոնում Անդրկովկասյան Սեյմի և 

Թուրքիայի միջև ընթացել են բանակցություններ: 
8)  1918 թ. մայիսի 16–27–ը Ղարաքիլիսայում հայկական ուժերը հաղթական կռիվ

ներ են մղել թուրքերի դեմ: 

48. Ընտրել սխալ պնդումները.
1)  Մ. Խրիմյանն ու Մ. Փորթուգալյանը Բեռլինի վեհաժողովի վերջին օրը բողոք են 

ներկայացրել մեծ տերություններին: 
2)  1880–ական թթ. Հայկական հարցի շուրջ ստեղծված միջազգային անբարե

նպաստ իրավիճակը` բարենորոգումների խնդրի նկատմամբ եվրոպական 
երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի սառն ու անտարբեր վերաբերմունքը 
հուսախաբ են արել պայքարի զինված ուղին նախընտրած գործիչների մի մասին:

3)  Հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ էսէռներն առաջինն են, որ Հայկական 
հարցի լուծումը համարել են ամբողջական հայրենիքում հայկական պետության 
վերաստեղծումը:

4)  Վան քաղաքի մտավորականների գաղափարական ոգեշնչողներն են եղել    
Խրիմյան Հայրիկը, Մկրտիչ Փորթուգալյանը և Մկրտիչ Ավետիսյանը:

5)  Արմենականները եղել են հայրենի հողի վրա ստեղծված առաջին ազգային 
կուսակցությունը:

6)  Հրայր Դժոխքի կարծիքով՝ կուսակցությունները միայն միջոց են ժողովրդի 
ազատագրական պայքարը կազմակերպելու համար:
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7)  Գևորգ Չավուշի համոզմամբ՝ օսմանյան բռնատիրությունից ազատագրումը 
հնարավոր է միայն կայսրության բոլոր ժողովուրդների համատեղ պայքարի 
շնորհիվ: 

8–II. Պնդումների փունջ

1. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հովհաննես Թութունջին ճանապարհորդել էր Եթովպիա՝ այդ երկիրը ևս հակա

թուրքական պայքարի մեջ ընդգրկելու նպատակով:
2)  Մահտեսի Շահմուրատը մեկ անգամ էր եղել Փարիզում և կարողացել էր համոզել 

ֆրանսիական արքունիքին օգնելու հայերին Օսմանյան կայսրու թյան դեմ մղվող 
ազատագրական պայքարում:

3)  Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսը բանակցություններ էր սկսել Հունգարիայի թա
գավոր Յան Սոբեսկու հետ:

4)  Իսրայել Օրին, տեղափոխվելով Գերմանիա, հաստատվել է Պֆալց երկրամասի 
կենտրոն Դորտմունդ քաղաքում:

5)  Ռազմական օգնության դիմաց հայ մելիքները խոստացել էին Հովհան Վիլհելմին 
ճանաչել հայոց թագավոր:

6)  Պարսկաստանից Ռուսաստան վերադառնալու ժամանակ Իսրայել Օրուն է միա
ցել Մելիք Սաֆրազը:

2. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Սղնախների շնորհիվ Արցախում ստեղծվել են կիսանկախ հայկական թա գա վո

րություններ:
2)  Գանձասարի հայոց կաթողիկոս Եսայի Հասան–Ջալալյանը ղեկավարել է Արցա

խի զինված պայքարը:
3)  Պարսկական շահը ճանաչել է Դավիթ բեկի իշխանությունը, նրա հետ դա շինք է 

կնքել և իրավունք վերապահել դրամ հատելու:
4)  Ռուսաստանի վարչապետ Վորոնցովին ներկայացրած՝ Հովսեփ Էմինի ազա

տագրական ծրագիրը կոչվել է «Հյուսիսային»:
5)  Արցախի XVIII դ. 20–ական թթ. զինված պայքարի ընթացքում հայ ազատա

գրական ուժերը թուրքական բանակի դեմ համատեղ պայքարի պայմանա գիր են 
կնքել Գանձակի մահմեդականների հետ:

6)  Հայկական մարզը ստեղծվել է Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքու
մից հետո:

3. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները:
Շահամիր Շահամիրյանի կազմած Հայաստանի ազատագրության ծրագիրը 
նա խատեսում էր՝
1)  Թուրքիայի դեմ արշավանք սկսել Թիֆլիս — Ախալցխա — Կարս և Երևան — 

Բա յա զետ — Վան ուղղություններով
2)  Ռուսաստանում բնակվող հայերից և վրացիներից կազմել կամավորական զորա

ջոկատներ և ռուսական զորքերի հետ ուղարկել Վրաստան
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3)  Հայաստանում քսան տարի ժամկետով տեղակայել վեցհազարանոց ռուսական 
զորք

4)  Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև սահմանել ազատ երթևեկություն
5)  Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրված Հայաստանը հռչակել սահմա նադրա

կան միապետություն
6)  Պետերբուրգում ունենալ Հայաստանի դեսպան

4. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները:
Հովսեփ Արղությանի և Հովհաննես Լազարյանի կազմած Հայաստանի ազա
տագրման և հայ–ռուսական դաշնագրի նախագծով՝
1)  Ռուսաստանում բնակվող հայերից և վրացիներից կազմվելու էր 25–հազարանոց 

բանակ, որից 10 հազարը Հյուսիսային Կովկասից մտնելու էր Վրաստան
2)  Հայաստանում լինելու էր որոշակի քանակությամբ ռուսական զորք` երկիրը հնա

րավոր հարձակումներից պաշտպանելու համար
3)  Հայաստանն ազատագրելուց հետո ստեղծվելու էր հայկական պետություն, և Ար

ցախի մելիքներից մեկը դառնալու էր Հայաստանի թագավոր
4)  Հայաստանի թագավորն ընտրվելու էր ռուսաց կայսրի կողմից, որն այնուհետև 

օծվելու էր Էջմիածնում
5)  նախկին հողատերերին վերադարձվելու էին իրենց կալվածքները՝ գյուղացի

ներին ճորտացնելու իրավունքի պահպանմամբ
6)  Կասպից ծովի ափին Հայաստանին տրամադրվելու էր նավահանգիստ

5. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները: XIX դարասկզբին`
1)  Արևելյան Հայաստանի մեծագույն մասը ենթակա էր Իրանին և կազմված էր 

Երևանի, Նախիջևանի, Ղարաբաղի, Գանձակի ու Մակուի խանություններից:
2)  Արևելյան Հայաստանի ամենամեծ խանությունը Ղարաբաղինն էր:
3)  Նախիջևանի խանությունը կազմված էր 20 մահալներից:
4)  Երևանի խանության կառավարիչը սարդարն էր, որն օժտված էր ռազմավար

չական մեծ իշխանու թյամբ:
5)  Երևանի ու Նախիջևանի խանությունների ավելի քան 2 հազար բնակավայ րերի 

մոտ 1/3–ը ամայի և անմարդաբնակ էր:
6)  Արևելյան Վրաստանն ընդգրկող Քարթլի–Կախեթի թագավորության սահ ման

ներում ներառված էին հայկական մի քանի գավառներ` Լոռին, Փամ բակը, Շամ
շադինը, Ղարաբաղի հարավային մասը:

6. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արևելյան պատերազմում կրած պարտությունից հետո Ղրիմը վերադարձնելու 

համար Ռուսաստանը հերթական անգամ հրաժարվեց Արևմտյան Հայաս տանի 
գրաված հողերից և կորցրեց իր ազդեցիկ դիրքը միջազգային ասպա րեզում:

2)  Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրով Էրզրումը և Բասենը մնում էին 
Օսմանյան կայսրությանը:

3)  Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 61–րդ հոդվածով Բարձր դուռը պարտա վոր
վում էր Արևմտյան Հայաստանում անհապաղ բարեփոխումներ անցկաց նել և 
ապա հովել հայերի անվտանգությունը քրդերից ու չերքեզներից:
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4)  Բեռլինի վեհաժողովի նախօրյակին կնքված անգլո–թուրքական գաղտնի հա
մաձայնագրով Մեծ Բրիտանիան Օսմանյան կայսրությունից ստացավ Կիպրոս 
կղզին:

5)  Արևմտյան Հայաստանի խնդիրն ուղղակիորեն դարձել է Արևելյան հարցի 
բաղ կացուցիչ մաս և Հայկական հարց անունով հայտնվել միջազգային 
դիվանագիտության կիզակետում:

6)  XIX դ. վերջին մեծ տերությունների միջև ավարտվեց պայքարը Օսմանյան կայս
րությունում ազդեցություն ձեռք բերելու համար:

7. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ազգային գործիչ Եր. Օտյանի առաջարկությամբ Բեռլինի վեհաժողովին մասնակ

ցելու նպատակով Եվրոպա մեկնող հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է 
Մկրտիչ Խրիմյանը:

2)  Բեռլինի վեհաժողովին մասնակցելու նպատակով Եվրոպա մեկնող հայկա կան 
պատվիրակության կազմում Մկրտիչ Խրիմյանին որպես թարգմանիչ ուղեկցել է 
Մինաս Չերազը:

3)  Բեռլինի վեհաժողովի նախօրյակին` մայիսի 18–ին, Լոնդոնում կնքված ռուս–
անգլիական համաձայնագրով նախատեսվում էր վերանայել Սան Ստեֆանոյի 
պայմանագրի մի շարք կետեր:

4)  Բեռլինի պայմանագրով Սարիղամիշն ու Բայազետը վերադարձվեցին Օսման յան 
կայսրությանը:

5)  Մկրտիչ Խրիմյանն ու Մինաս Չերազը Բեռլինի վեհաժողովի վերջին օրը՝ 1878 թ. 
հուլիսի 1–ին, բողոք ներկայացրին մեծ տերություններին:

6)  Բեռլինի վեհաժողովն ընթացավ Մեծ Բրիտանիայի մշակած սցենարով:

8. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայկական հարցի շուրջ 1880–ական թթ. ստեղծված միջազգային անբա

րենպաստ իրավիճակը` եվրոպական երկրների, մասնավորապես Ռուսաս տանի 
սառն ու անտարբեր վերաբերմունքը հուսախաբ արեցին պայքարի զինված ու ղին 
նախընտրած հայ գործիչների մի մասին:

2)  Վան քաղաքի մտավորականների գաղափարական ոգեշնչողներն են եղել 
Խրիմյան Հայրիկը, Մկրտիչ Փորթուգալյանը և Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը՝ «նշա
նավոր երեք Մկրտիչները»:

3)  Արմենականները հայրենի հողի վրա ստեղծված առաջին ազգային կուսակ ցու
թյունն են:

4)  Հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ դաշնակցականներն առաջինն են, որ 
Հայկական հարցի լուծումը համարել են ամբողջական հայրենիքում հայ կական 
պետության վերաստեղծումը:

5)  Հնչակյաններն առանձնակի տեղ էին տալիս սոցիալիզմի գաղափարին, որին 
հասնելու միջոցը նրանք համարում էին գյուղական համայնքը:

6)  Հրայր Դժոխքի կարծիքով կուսակցությունները միայն միջոց են ժողովրդի ազա
տագրական պայքարը կազմակերպելու համար:
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9. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արևելյան Հայաստանում ստեղծված առաջին խմբակներից հայտնի է Հայրենա

սերների միությունը:
2)  Արևմտահայ համայնքի ներքին կյանքին վերաբերող կանոնադրությունը հայտնի է 

նաև Ազգային սահմանադրություն անվամբ:
3)  Ազատության ավետաբեր թերթը գաղտնի կերպով տպագրել է Միություն ի փրկու

թյուն խմբակը:
4)  Ժողովրդավարական սկզբունքի համաձայն՝ Պաշտպան հայրենյաց կազ մա

կեր պության անդամները գիտեին իրենց ղեկավարներին և անդամ ների մեծ 
մասին:

5)  Ժնևի համալսարանի մի խումբ արևելահայ ուսանողներ, հետևելով ռուս հեղա
փոխական Գ. Պլեխանովի Կոլոկոլ թերթի օրինակին, իրենց պաշ տո նա թերթը 
կոչել են Հնչակ:

6)  Դրոշակ թռուցիկ թերթի առաջին համարում հրապարակած հռչակագրով դաշ
նակցությունն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական ազատագ
րությունն ազդարարել է իր գլխավոր խնդիրը:

10. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ազատագրական պայքարի այն ձևը, երբ թուրքահպատակ ժողովուրդներն իրենց 

ապրելու իրավունքն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու համար անկազ
մակերպ դուրս են եկել կենաց ու մահու կռվի, հայտնի է «հայդուկային կամ ֆի
դայական շարժում» անունով:

2)  Հայդուկային շարժմանը մասնակից էին միայն արևմտահայերը:
3)  Կիլիկիայում հայտնի «Մեծ չելլոյի» առաջնորդը Թորոս Ծառուկյանն էր:
4)  Հրայրի համոզմամբ՝ օսմանյան բռնատիրությունից ազատագրումը հնա րա վոր էր 

միայն կայսրության բոլոր ժողովուրդների համատեղ պայքարի շնորհիվ:
5)  1880–ական թթ. կեսին գործող ֆիդայական խմբերի նշանավոր ղեկա վար ներից էր 

Անդրանիկը:
6)  Աղբյուր Սերոբը Ռումինիայում գտնվելու ժամանակ է անցել դաշնակցու թյան 

շարքերը:

11. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները:
Ա. Մանդելշտամի կազմած նախագծի համաձայն՝
1)  հայկական Դիարբեքիր, Խարբերդ, Սեբաստիա, Էրզրում, Վան, Բիթլիս նա հանգ

ներից կազմվելու էր մեկ նահանգ
2)  նահանգի ներկայացուցչական ժողովի 2/3–ը կազմելու էին քրիստոնյաները, 1/3–ը՝ 

մահմեդականները
3)  նահանգի գերագույն կառավարիչը պետք է լիներ ռուսահպատակ քրիս տոն յա 

կամ եվրոպացի
4)  ազգային հավասարության սկզբունքը կիրառվելու էր նահանգի վարչական խոր

հուրդներում, դատարաններում և ոստիկանական մարմիններում
5)  թուրքերենը, հայերենը և ռուսերենը ճանաչվելու էին որպես պաշտոնական լե

զուներ
6) համիդիե գնդերը պահպանվելու էին
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12. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները:
1914 թ. ռուս–թուրքական համաձայնագրով՝
1)  յոթ նահանգներից ձևավորվում էին երկու վարչական միավոր. մեկը՝ Էրզրում, 

Տրապիզոն, Խարբերդ, մյուսը՝ Բիթլիս, Վան, Սեբաստիա, Դիարբեքիր կազմով
2)  այդ վարչական միավորների կենտրոններն էին Էրզրումը և Բիթլիսը
3)  դրանք կառավարվելու էին երկու օտարերկրյա ընդհանուր տեսուչների կողմից
4)  վերացվում էին համիդիե գնդերը
5)  վարչական երկու միավորների զինապարտները խաղաղ ժամանակ ծառայու

թյունը անցկացնելու էին Կիլիկիայում
6)  հողային հարցերը պետք է վճռվեին տեսուչների անմիջական վե րա հսկո ղությամբ

13. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության առարկա է դարձել Փարիզի 

հաշտության պայմանագրով:
2)  Համայն հայության ներքին կյանքին վերաբերող կանոնադրությունը, որը վա վե

րացվել է 1863 թվականին, հայտնի է նաև «Ազգային սահմանադրություն» ան
վամբ:

3)  Զեյթունի 1895–1896 թթ. ապստամբությունն ավարտվել է հայերի հաղ թա նակով:
4)  1895 թ. Մայիսյան բարենորոգումների ծրագիրը իրական ինքնավարություն է 

տվել արևմտահայությանը:
5)  Վանի 1896 թ. հերոսամարտի շնորհիվ տեղում ստեղծված հայկական իշխանու

թյունը գոյություն ունեցավ երկու ամիս:
6)  Համիդյան վարչակարգի կողմից 1890–ական թթ. իրականացված ցեղա սպա նու

թյան ժամանակ ոչնչացվել է 300 հազար հայ, նույնքան էլ արտագաղթել է:

14. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ավստրիայի արքունիքը Իսրայել Օրուն մերժեց Հայաստանի ազատագրման գոր

ծին օժանդակել, քանի որ Թուրքիայի հետ 1699 թ. արդեն կնքել էր հաշ տության 
պայմանագիր:

2)  Հայերի XVIII դ. 20–ական թթ. զինված պայքարին օժանդակելու ռուսա կան խոս
տումներով Արցախ էր ժամանել հայազգի Իվան Կարապետը:

3)  Խամսայի մելիքություններից բացի` Արցախի ինքնավարության մարմնա վորում էր 
նաև Գանձասարի կաթողիկոսությունը:

4)  XVIII դ. երկրորդ կեսին Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի կենտ
րոններ էին դարձել հնդկահայ և ռուսահայ գաղութները:

5)  Աստրախանի մեծահարուստ Մովսես Սարաֆյանի ծրագրով առաջարկվում էր 
Հայաստանն ազատագրելուց հետո ստեղծել խորհրդարանական կառուց ված քով 
հանրապետություն:

6)  Հայ իրականության մեջ առաջին հրապարակախոսական տպագիր աշխա տու
թյունը Շահամիր Շահամիրյանի Որոգայթ փառաց–ն է:
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15. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  1880–ական թթ. կեսերից պահպանողական և ազատական հոսանքներն իրենց 

սպառում են:
2)  Արևմտյան Հայաստանում ստեղծված առաջին խմբակը հայտնի է «Հայա սեր–

ազգասեր» անունով:
3)  Գ. Արծրունու ազատագրական խմբակը հիմնվել էր Երևանում:
4)  «Բարենպատակ ընկերություն» և «Հայրենիքի սիրո գրասենյակ» խմբակների 

նպատակն է եղել ոչ միայն ազատագրել Արևմտահայաստանը, այլև հասնել ազ
գի երկու հատվածների միավորմանը:

5)  Բեռլինի վեհաժողովից հետո հայ հասարակական–քաղաքական գործիչ ներն 
իրենց հույսը սկսեցին կապել Գերմանիայի ռազմաքաղաքական զո րեղ աջակ
ցությամբ ծավալված հայ զինված պայքարի հետ:

6)  «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպությունն ունեցել է մոտ 300 անդամ, որոնք 
փորձել են զենք առաքել «թուրքահայ եղբայրներին»:

16. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հնչակյան կուսակցության ծրագրում Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը 

թուրքական բռնապետությունից սահմանվել է որպես հեռավոր նպատակ:
2)  Հնչակյաններն առաջինն են հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ, որ Հայ

կական հարցի լուծումը համարել են ամբողջական հայրենիքում պե տականու
թյան վերաստեղծումը:

3)  Արմենականը արտերկրում ստեղծված առաջին հայկական կուսակցությունն էր:
4)  Հնչակյանների ազգային թևը Ա. Արփիարյանի գլխավորությամբ հեռացել է կու

սակցությունից և հանդես է եկել «Վերակազմյալ հնչակյաններ» անունով:
5)  Նորաստեղծ ՀՅԴ կուսակցության կորիզը Ռոստոմի գլխավորած «Դրոշակ» 

խմբավորումն էր:
6)  Ընդհանուր առաջին ժողովում «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կու սակ

ցությունը վերանվանվել է «Հայ հեղափոխականների դաշնակցություն»:

17. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արմենականները Հայկական հարցի լուծումը կապում էին միայն համաժո

ղովրդական ապստամբության հետ:
2)  Հնչակյաններն իրենց ծրագրում որպես մոտակա խնդիր սահմանել էին 

Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը թուրքական բռնապետությունից:
3)  Հնչակյանների սոցիալիստական թևը, որը կարևոր խնդիր է համարել սոցիալա

կան ազատագրությունը և սոցիալիզմի համար պայքարը, կազմել է մեծամասնու
թյուն, իսկ ազգային թևը` փոքրամասնություն:

4)  ՀՅԴ առաջին ընդհանուր ժողովը՝ համագումարը, տեղի է ունեցել Երևանում:
5)  Ընդհանուր առաջին ժողովը «Հայ հեղափոխականների դաշնակցություն» կու

սակցությունը վերանվանել է «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն»:
6)  ՀՅԴ ծրագրի «Նպատակ» բաժնում նախատեսվել էր ժողովրդի զինում, մար տա

կան խմբերի ձևավորում, ապստամբական և ահաբեկչական գործո ղությունների 
իրականացում:
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18. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայկական մարզը ստեղծվել է Ադրիանուպոլսի հաշտության պայմանագրի կնքու

մից հետո:
2)  Կ. Պոլսի հայ համայնքի Ազգային ժողովը և Կովկասի փոխարքայությունը ստեղծ

վել են նույն թվականին:
3)  «Ազատության ավետաբեր» թերթը գաղտնի կերպով տպագրել է «Հայրե նա

սերների միություն» խմբակը:
4)  Արմենականները Հայկական հարցի լուծումը կապում էին Եվրոպայի օգնու թյան 

և համաժողովրդական ապստամբության հետ:
5)  Հնչակյաններն իրենց ծրագրում որպես մոտակա նպատակ սահմանել էին մար

դու կողմից մարդու շահագործման վերացումը և սոցիալիզմի կա ռուցումը:
6)  ՀՅԴ ծրագրի «Միջոցներ» բաժնում ասվում էր, որ ապստամբության ճա նապար

հով պետք է հասնել Արևմտյան Հայաստանի ազատությանը:

19. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Համայն հայության ներքին կյանքին վերաբերող կանոնադրությունը, որը հաս

տատվել է 1860 թվականին, հայտնի է նաև «Ազգային սահմանադրություն» ան
վամբ:

2)  Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության առարկա է դարձել Սան Ստե
ֆանոյի և Բրեստ–Լիտովսկի հաշտության պայմանագրերով:

3)  Սասունի 1894 թ. հերոսամարտի ընդհանուր ղեկավարը Մեծն Մուրադն էր:
4)  Զեյթունի 1894 թ. ապստամբությունն ավարտվել է հայերի հաղթանակով:
5)  1895 թ. Մայիսյան բարենորոգումների ծրագիրը արևմտահայությանը իրա կան 

ինքնավարություն չտվեց:
6)  Համիդյան վարչակարգի կողմից 1890–ական թթ. իրականացված ցեղասպա

նության ժամանակ ոչնչացվել է 250 հազար հայ, նույնքան էլ արտագաղթել է 
հայրենիքից:

20. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Երևանի Հայոց ազգային խորհրդի կողմից Արամ Մանուկյանը հաստատվել է Հա

յաստանի գլխավոր կոմիսար:
2)  Անդրկոմիսարիատը Տրապիզոնի բանակցությունների արդյունքում ընդու նել է 

Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագիրը:
3)  Առաջին աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատում պատերազմը 1917 թ. գարնա

նը թուրք–անդրկովկասյանից վերաճել է թուրք–հայկականի:
4)  Բաթումում ընդհատված թուրք–անդրկովկասյան բանակցությունները վեր սկսվել են 

Թիֆլիսում:
5)  Թուրք–հայկական 1918 թ. պատերազմում թշնամին առաջին խոշոր պարտու

թյունը կրել է Սարդարապատում:
6)  Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում հայոց զորքը փայլուն հաղթանակ է տարել:
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21.  Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրին վերաբերող ստորև տրված պնդումներից 
գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Նախկին ռուս–թուրքական պետական սահմանից որոշակի հեռավորության վրա 
գտնվող տարածքից Ռուսաստանը պետք է հեռացներ իր բոլոր զորքերը և զո
րացրեր Առանձին հայկական կորպուսը:

2)  Կովկասում Ռուսաստանը պահելու էր ընդամենը մեկ դիվիզիա, իսկ Թուրքիան 
իր բանակը պահելու էր պատերազմական վիճակում:

3)  Ռուսաստանը պարտավորվում էր իր զորքերը շուտափույթ դուրս բերել 
Արևմտյան Հայաստանից:

4)  Արևմտյան Հայաստանում անհապաղ իրականացվելու էին Ռուսաստանի երաշ
խավորությամբ բարենորոգումներ:

5)  Ռուսաստանը պարտավորվում էր իր զորքերը դուրս բերել նաև Կարսի մարզից:
6)  Անտանտի նախկին անդամ Ռուսաստանը, անջատ հաշտություն կնքելով Քա

ռ յակ միության հետ, աշխարհամարտը շարունակելու էր այդ միության կողմից:

22. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Երիտթուրքերի հեղաշրջման արդյունքում Օսմանյան կայսրությունը դար ձավ 

սահմանադրական միապետություն:
2)  Երիտթուրքերի իշխանության օրոք Օսմանյան կայսրության ժողովուրդներն 

ստացան իրական ազատություններ և հավասարություն:
3)  Հայոց ցեղասպանության այն փուլը, որ փաստացի սկսվել է 1914 թ. հոկ տեմ բե

րի վերջին և շարունակվել մինչև 1916 թ. ամառը, հայտնի է Մեծ եղեռն անունով:
4)  Ռուս–թուրքական 1914 թ. հունվարի 26–ի համաձայնագրով Արևմտյան Հա յաս 

տանում ստեղծվում էր միացյալ ինքնավար հայկական տարածք:
5)  Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջեյմս Բրայսը ասում էր, որ հաշտության պայ

մանագրով հայկական հողերը պետք է վերջնականորեն ազատագրվեն թուր
քերից:

6)  1921 թ. ապրիլի 17–ին Հռոմում Արամ Երկանյանի գնդակից սպանվեց Օսման 
յան կայսրության նախկին վարչապետ Սայիդ Հալիմը:

23. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ազգային գործիչ Գր. Օտյանի առաջարկությամբ Բեռլինի վեհաժողովին մաս նակ

ցելու նպատակով Եվրոպա մեկնող հայկական պատվիրակությունը գլխա վորել է 
Մկրտիչ Խրիմյանը:

2)  Հայրենիքից դուրս առաջինը ստեղծվել է Հնչակյան կուսակցությունը:
3)  Ֆիդայական ջոկատների մեծ մասը 1890–ական թթ. կեսերից արդեն գործում էր 

ՀՅԴ հովանու ներքո:
4)  Սասունի 1904 թ. ինքնապաշտանության ղեկավար մարմինը գլխավորում էր 

Գևորգ Չավուշը:
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5)  Կովկասի փոխարքա Ի. Վորոնցով–Դաշկովն էր հեղինակել Հայ եկեղեցու ունեց
վածքի բռնագրավման ծրագիրը:

6)  Հայ եկեղեցու ունեցվածքի բռնագրավման մասին ցարական օրենքը չեղ յալ է հա
մարվել ռուսաստանյան առաջին հեղափոխության առաջին տարվա ընթացքում:

24. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Զաքարիա Քանաքեռցու և Երեմիա Չելեպի Քեոմուրճյանի պատմագիտական աշ

խատություններում լուսաբանվել են ոչ միայն բուն Հայաստանի, այլև Օսմանյան 
կայսրությունում և Պարսկաստանում տեղի ունեցած իրա դար ձությունները:

2)  Նշանավոր երկրաբան, բյուրեղաքիմիկոս Անդրեաս Արծրունին սովորել է Պե 
տերբուրգի և Բոլոնիայի համալսարաններում:

3)  Աղաբաբյան դպրոցը հատկապես մեծ ճանաչում է ձեռք բերել Սերովբե Պատկա
նյանի տեսուչ եղած ժամանակ:

4)  XVIII դ. վերջին տարրական, հոգևոր–ծխական հայկական դպրոցների կող քին 
ստեղծվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ:

5)  Լազարյան ճեմարանը ժամանակին եղել է Ռուսաստանի միակ արևելագի տա
կան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը:

6)  Հայտնի բժիշկ Լևոն Տիգրանյանի ռենտգենաբանությանը նվիրված աշ խա տու
թյուններն այժմ էլ որպես դասագիրք օգտագործվում են ԱՄՆ–ի բժշկական ինս
տիտուտներում:

25. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ղ. Ինճիճյանի խմբագրությամբ լույս տեսնող «Տարեգրություն» պարբերա կանը 

ամփոփել է քաղաքական, պատերազմական, եկեղեցական անցու դարձի մասին 
լուրեր և հրատարակվել է ժողովրդին հասանելի լեզվով:

2)  Ճանաչված քիմիկոս Ջակոմո Չամչյանը ժամանակակից երկրաքիմիա գի տա 
ճյուղի հիմնադիրն է:

3)  Առաջին հայ պարբերական «Ազդարարը» ունեցել է քաղաքական, տնտե սական 
և լուրերի բաժիններ, նրանում տպագրվել են նաև բանավիճային ու պատմական 
բնույթի հոդվածներ:

4)  Անդրեաս Արծրունին ժամանակակից օրգանական լուսաքիմիայի հիմնա դիրն է:
5)  Միհրան Ղասաբյանի ռենտգենաբանությանը նվիրված աշխատություններն այժմ էլ 

որպես դասագիրք օգտագործվում են ԱՄՆ բժշկական ինստի տուտներում:
6)  Լևոն Օրբելին էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի հիմնադիրն է:

26. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Մադրասում 1836–1837 թթ. հրատարակվել է «Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի» 

մեծարժեք բառարանը:
2)  Ղուկաս Ինճիճյանն ամենայն մանրամասնությամբ անդրադարձել է հին և նոր 

Հայաստանի նահանգների, բնակավայրերի, դրանց բնակչության ու տեղագրու
թյան հարցերին:
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3)  Հայերենով գրված համաշխարհային պատմության առաջին ձեռնարկը` «Տիե
զերական պատմություն» երկհատորյակը, մեծ ճանաչում է բերել պատ մա բան 
Անտոն Գարագաշյանին:

4)  Հայտնի նկարիչ Վարդգես Սուրենյանցին մեծ ճանաչում են բերել Մ. Մաշ տո
ցի, Ս.Պարթևի, Ա. Տեր–Ղուկասյանի, Վ. Բեհբութովի դիմանկարները, «Խնջույք 
Քուռ գետի ափին» գեղանկարը:

5)  Ռուս պատմաբան Մարի Բրոսեն գրել է «Հայ ժողովրդի պատմության տեսու
թյուն» աշխատությունը:

6)  XIX դ. առաջին կեսին ասպարեզ է իջել դիմանկարիչ Մկրտում Հովնաթան յանը, 
ապա՝ նրա որդիներ Հակոբն ու Աղաթոնը:
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ՄԱՍ Դ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1.   Հայոց ազ գային խոր հուր դը ե ՞րբ է քն նար կել Հա յաս տա նի ան կա խու թյան 
խնդիրը.

1) 1918 թ. մայի սի 26–ի ն   3) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն
2) 1918 թ. մայի սի 30–ի ն    4) 1919 թ. մայի սի 28–ին 

2. Անդր կով կա սյան Սեյ մը լու ծար վել է`
1) 1918 թ. մայի սի 11–ի ն   3) 1918 թ. ապ րի լի 9–ի ն
2) 1918 թ. մայի սի 26–ի ն    4) 1919 թ. մայի սի 28–ին 

3. Ե՞րբ է կնք վել Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1918 թ. հու նի սի 4–ի ն   3) 1918 թ. մար տի 3–ի ն
2) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն   4) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ի ն

4. ՀՀ–ո ւմ դատական հիմնարկությունների մասին օ րենքն ըն դուն վել է`
1) 1918 թ.  2) 1920 թ.  3) 1919 թ.  4) 1921 թ.

5.  Պե տա կան լեզ վի մա սին օ րենքն ըն դուն վել է`
1) 1920 թ. մայի սի 30–ի ն   3) 1919 թ. մայի սի 30–ի ն 
2) 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 26–ի ն  4) 1920 թ. հու նի սի 23–ի ն

6. ՀՀ զի նան շա նի մա սին օ րենքն ըն դուն վել է` 
1) 1920 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն
2) 1919 թ. հու նի սի 23–ի ն   4) 1920 թ. հու լի սի 23–ի ն

7.  Հա յաս տա նի կո մի տեն (Ար մեն կոմ) ստեղծ վել է` 
1) 1919 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1920 թ. մայի սին 
2) 1919 թ. հու նի սին    4) 1920 թ. հուն վա րին

8. ՀՅԴ 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վը գու մար վել է`
1) 1917 թ.  2) 1918 թ.  3) 1919 թ.   4) 1920 թ.

9. «Ս պար տակ» ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյու նը ստեղծ վել է` 
1) 1921 թ.  2) 1920 թ.  3) 1919 թ.   4) 1918 թ.
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10.  Ա լեք սանդ րա պո լի ՌՀԿ–ն իշ խա նու թյու նը քա ղա քում իր ձեռ քը վերց նե լու մա
սին կո չը հրա պա րա կեց` 

1) 1920 թ. մայի սի 10–ի ն   3) 1920 թ. մայի սի 7–ի ն
2) 1920 թ. մայի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. մայի սի 13–ին 

11. Վ րաս տա նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյու նը հիմն վել է`
1) 1918 թ. մայի սին    3) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1918 թ. հու նի սին    4) 1918 թ. հու լի սին

12.  Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի միջև զի նա դա դար հաս տատ վեց`
1) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ի ն  3) 1919 թ. հուն վա րի 19–ի ն 
2) 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1918 թ. նոյեմ բե րի 11–ին 

13.  Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ հայ–վ րա ցա կան հաշ տու
թյան կոն ֆե րան սը տե ղի է ու նե ցել`

1) 1919 թ. հոկ տեմ բե րի 20–25–ի ն  3) 1918 թ. հուն վա րի 9–17–ի ն
2) 1918 թ. նոյեմ բե րի 10–17–ի ն  4) 1919 թ. հուն վա րի 9–17–ի ն

14.  « Լո ռու չե զոք գո տի» ժա մա նա կա վո րա պես վրա ցա կան զոր քեր մտց նե լու մա
սին հայ–վ րա ցա կան հա մա ձայ նա գի րը կնք վել է`

1) 1920 թ. նոյեմ բե րի 13–ի ն   3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն 
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ի ն

15.  Թուր քա կան գե րակ շիռ ու ժե րին հաջողվեց Բա քու մտ նել` 
1) 1918 թ. հու լի սի 25–ի ն   3) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 13–ի ն  4) 1918 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն

16.  Բաք վի կո մու նայի 26 կո մի սար նե րը գն դա կա հար վե ցին` 
1) 1918 թ. օ գոս տո սի 31–ի ն   3) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն
2) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15–ի ն  4) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ին 

17. Ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 
1) 1918 թ. հու լի սի 22–26–ի ն   3) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 10–14–ի ն
2) 1919 թ. հու լի սի 22–26–ի ն  4) 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 10–14–ի ն

18.   Զան գե զու րի հայ կա կան ազ գային խոր հուր դը վե րա կազ մա վոր վեց Զան գե
զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խորհր դի`

1) 1919 թ. սկզ բին    3) 1918 թ. սկզ բին
2) 1918 թ. վեր ջին    4) 1919 թ. վեր ջին 

19.  Անգ լի ա ցի նե րը հա յա տյաց Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վին Ղա րա բա ղի և Զան գե
զու րի ժա մա նա կա վոր գե նե րալ–նա հան գա պետ նշա նա կե ցին`

1) 1919 թ. հուն վա րին   3) 1919 թ. նոյեմ բե րին
2) 1919 թ. մայի սին    4) 1920 թ. հուն վա րին
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20.   Շա րուր–Նա խիջ ևա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը հանձ նե լու մա սին 
հրա մա նը ան գլի ա ցի գե նե րալ Դևին և Դրոն ստո րագ րե ցին`

1) 1919 թ. ապ րի լի 30–ի ն   3) 1918 թ. հու լի սի 22–ի ն
2) 1919 թ. մայի սի 3–ի ն   4) 1920 թ. մայի սի 5–ի ն

21.   Գող թան գա վա ռի Վե րին և Ներ քին Ա գու լիս գյու ղե րի հա յու թյու նը բնաջնջ վեց 
ա դր բե ջան ցի նե րի կող մից`

1) 1919 թ. սկզ բին    3) 1918 թ. վեր ջին
2) 1919 թ. վեր ջին    4) 1920 թ. սկզ բին

22.   Գա րե գին Նժ դե հը Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ամ րապն դե լու նպա
տա կով ե րկ րա մաս ժա մա նեց` 

1) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին   3) 1919 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1919 թ. մայի սին    4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րին 

23.  Ար ցա խում ա դր բե ջա նա կան բա նա կը և տե ղի մու սուլ ման նե րի զին ված խմ բե րը 
լայ նա ծա վալ հար ձակ ման դի մե ցին հայե րի դեմ`

1) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն  3) 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն
2) 1919 թ. մար տի 20–ի ն   4) 1920 թ. մար տի 20–ի ն

24.   Պարտ ված թուրք–ա դր բե ջա նա կան հրո սակ նե րը Շու շի ի ան զեն հայ բնակ չու
թյան կո տո րած ներ սկ սե ցին` 

1) 1918 թ. օ գոս տո սի 31–ի ն   3) 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն
2) 1920 թ. մար տի 22–ի ն   4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն

25. Դ րոյի և Նժ դե հի ջո կատ նե րը Զան գե զու րից մտան Ար ցախ`
1) 1920 թ. ապ րի լին    3) 1919 թ. ապ րի լին
2) 1919 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին 

26. Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 
1) 1919 թ. օ գոս տո սի 1–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ի ն
2) 1920 թ. ապ րի լի 25–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 27 –ին

27.   Գա րե գին Նժ դե հի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան ու ժե րը ա զա տագ րե ցին Գորիսը`
1) 1918 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն   3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 21–ի ն
2) 1919 թ. հու նի սի 23–ի ն   4) 1921 թ. հու նի սի 12–ի ն

28.  Փա րի զի հաշ տու թյան խորհր դա ժո ղո վը սկ սեց իր աշ խա տանք նե րը` 
1) 1919 թ. հուն վա րի 18–ի ն   3) 1919 թ. կե սե րին
2) 1919 թ. հու նի սի 19–ի ն   4) 1920 թ. ապ րի լին

29.   Հայ կա կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հու շա գի րը հայ կա կան եր կու պատ վի րա
կու թյուն նե րի կող մից ստո րագր վեց`

1) 1919 թ. հուն վա րի 18–ի ն   3) 1919 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1919 թ. փետր վա րի 12–ի ն  4) 1919 թ. փետր վա րի 6 –ին
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30.   Հայ կա կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հու շա գի րը Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վի Տա
սի խորհր դին ներ կա յաց վեց`

1) 1918 թ. հու նի սի 4–ի ն   3) 1919 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1919 թ. փետր վա րի 12–ի ն  4) 1920 թ. ապ րի լի 19–ին 

31. Արևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 
1) 1917 թ. մայի սի 2–11–ի ն   3) 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 29–ի ն
2) 1918 թ. հու լի սի 22–26–ի ն  4) 1919 թ. փետր վա րի 6–13–ի ն

32.   Փա րի զում Ան տան տի գլ խա վոր տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի նիս տը փաս
տա ցի ճա նա չեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը`

1) 1919 թ. հուն վա րի 19–ի ն   3) 1920 թ. հուն վա րի 19–ի ն
2) 1919 թ. հու նի սի 19–ի ն   4) 1920 թ. ապ րի լի 19–ին 

33.  ԱՄՆ–ի կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի ճա նա չեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` 
1) 1920 թ. ապ րի լի 23–ի ն   3) 1920 թ. հուն վա րի 19–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1919 թ. ապ րի լի 23–ին 

34.  ԱՄՆ–ի Սե նա տը մեր ժեց Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու մա սին նա խա
գահ Վիլ սո նի ա ռա ջար կը` 

1) 1920 թ. ապ րի լի 23–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ի ն

35. Սև րում Թուր քի այի հետ խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը ստո րագր վեց`
1) 1920 թ. ապ րի լի 26–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 10–ի ն   4) 1920 թ. հու նի սի 4–ին 

36.  ԱՄՆ–ի նա խա գահ Վիլ սո նի ի րա վա րար ո րո շու մը հայ–թուր քա կան սահ մա
նագծ ման վե րա բե րյալ հայտ նի դար ձավ` 

1) 1920 թ. մայի սի 22–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ին 

37. «Ար ևե լյան (Հայ կա կան) լե գե ո նը» ստեղծ վել է` 
1) 1920 թ. ապ րի լին    3) 1916 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1918 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1915 թ. հոկ տեմ բե րին

38.   Հայ ազ գային–քա ղա քա կան ու ժե րը Ա դա նա յում Կի լի կի այի ի նք նա վա րու թյու նը 
հռ չա կե ցին` 

1) 1920 թ. մայի սի 30–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 4–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ի ն

39.  Քե մա լա կան զոր քե րը պա շա րե ցին Այն թա պը` 
1) 1920 թ. ապ րի լի 1–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 1–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 1–ին 
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40. ՀՀ–ի և ՌՍԴԽՀ–ի միջև Թիֆ լի սում հա մա ձայ նա գիր ստո րագր վեց`
1) 1919 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   4) 1921 թ. մար տի 16–ի ն

41. « Թուր քա կան ազ գային ո ւխտ» փաս տա թուղթն ըն դուն վել է` 
1) 1919 թ. հուն վա րի 28–ի ն   3) 1920 թ. հուն վա րի 28–ի ն 
2) 1919 թ. հու լի սի 24–ի ն   4) 1920 թ. օ գոս տո սի 24–ի ն

42.   Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րը ը նդ միջ վե լուց 
հե տո վերսկս վե ցին Թիֆ լի սում` 

1) 1920 թ. մայի սի սկզ բին   3) 1920 թ. օ գոս տո սի սկզ բին
2) 1920 թ. հու լի սի սկզ բին   4) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի սկզ բին

43.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը սկս վել է` 
1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

44.   Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Ա լեք սանդ րա պո լը գրավ վեց` 
1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

45.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազմն ա վարտ վել է` 
1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

46.   Թուրք–հայ կա կան հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը Ա լեք սանդ րա պո լում 
սկսվեցին` 

1) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն

47.  Ե՞րբ է ստո րագր վել հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նա գի րը իշ խա նա փո խու թյան մա սին.
1) 1920 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 30–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 4–ի ն

48.  ՌՍԴԽՀ և ՀՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու
թյու նը» Եր ևա նում նա խաս տո րագր վեց` 

1) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 28–ի ն
2) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ի ն  4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 11–ի ն

49. ՀՍԽՀ–ո ւմ պա րեն հար կը մտց վեց`
1) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   3) 1921 թ. հու նի սի 24–ին 
2) 1921 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 24–ի ն
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50.  Հայ հեղ կո մը վե րա կազ մա վոր վեց ՀՍԽՀ Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի` 
1) 1921 թ. մար տի 25–ի ն   3) 1921 թ. մայի սի 1–ին 
2) 1921 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1921 թ. մայի սի 21–ի ն

51.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին հա մա նե րում շնորհ
վեց Հայ հեղ կո մի ..... դեկ րե տով.

1) 1921 թ. ապ րի լի 4–ի    3) 1921 թ. մար տի 25–ի 
2) 1921 թ. ապ րի լի 24–ի    4) 1921 թ. մայի սի 21–ի 

52. Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը Եր ևան մտան`
1) 1921 թ. փետր վա րի 18–ի ն  3) 1921 թ. մար տի 25–ին 
2) 1921 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն

53.   Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը ա պս տամբ նե րի դեմ վճ ռա կան հար ձակ ման 
ան ցան`

1) 1921 թ. փետր վա րի 18–ի ն  3) 1921 թ. մար տի 25–ին 
2) 1921 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 2–ին 

54.   Խորհր դային Հա յաս տա նին ար տա քին օգ նու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում 
նշա նա կա լից դեր կա տա րած Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեն հիմն վել էր`

1) 1919 թ.     3) 1921 թ. 
2) 1920 թ.     4) 1922 թ.

55. Ե՞րբ է ա վարտ վել Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը.
1) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն   3) 1921 թ. փետր վա րի 18–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին 

56.  Ե՞րբ ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը կոչ ա րեց հայ գյու ղա ցի նե րին ա ռանց հա պա ղե լու հաց 
տրա մադ րել Կար միր բա նա կին.

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն  3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն

57.   Հա յաս տա նում ե ՞րբ իշ խա նու թյունն ամ բող ջա պես ան ցավ ՀՍԽՀ Ռազ մա հե ղա
փո խա կան կո մի տե ին.

1) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն   3) 1921 թ. փետր վա րի 18–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ի ն

58. ՀՍԽՀ–ո ւմ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը հիմն վեց`
1) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն   3) 1921 թ. փետր վա րի 18–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ի ն

59.   Հայ հեղ կո մի « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման մա սին» 
հրա մա նը հրա պա րակ վել է`

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն  3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն
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60.   Նախ կին ցա րա կան կայս րու թյան տա րած քում ա ռա ջա ցած խորհր դային հան
րա պե տու թյուն նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու նպա տա
կով հա տուկ հանձ նա ժո ղով ստեղծ վեց`

1) 1921 թ. մար տին    3) 1922 թ. օ գոս տո սին 
2) 1922 թ. ապ րի լին    4) 1922 թ. դեկ տեմ բե րին

61.  Վ. Լե նի նի ա ռա ջար կի հի ման վրա խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը դաշ
նային սկզ բուն քով մի ա վո րե լու մա սին նոր նա խա գիծն ըն դուն վեց`

1) 1922 թ. մար տի 12–ի ն   3) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին 
2) 1922 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ին 

62.  Խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ԽՍՀՄ–ի կազ
մա վոր ման մա սին փաս տաթղ թե րը ստո րագ րե ցին` 

1) 1922 թ. մար տի 12–ի ն   3) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին 
2) 1922 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 13–ին 

63.  Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րանսն ա վարտ վեց`
1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ի ն  3) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
2) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ի ն

64.  Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սը բաց վեց`
1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ի ն  3) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
2) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ի ն

65.  Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րանսն ա վարտ վեց`
1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ի ն  3) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
2) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ի ն

66.   Մոսկ վայի կոն ֆե րան սի նա խօ րե ին թուր քա կան պատ վի րա կու թյու նը Ստա լի նի 
հետ հան դի պեց`

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 21–ի ն  3) 1921 թ. փետր վա րի 23–ին 
2) 1921 թ. հուն վա րի 21–ի ն   4) 1921 թ. հու նի սի 23–ի ն

67.   Ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սին մաս նակ ցե լու նպա տա կով հայ կա
կան պատ վի րա կու թյու նը Մոսկ վա ո ւղ ևոր վեց`

1) 1920 թ. մայի սին    3) 1921 թ. հուն վա րին 
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 1921 թ. ապ րի լին

68.    ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը բո ղո քեց կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մի Ղա րա բա ղյան հար
ցի վե րա բե րյալ հա կա հայ ո րոշ ման դեմ`

1) 1921 թ. ապ րի լի 16–ի ն   3) 1921 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1921 թ. հու լի սի 16–ի ն   4) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 14–ի ն
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69.  Հա մա զան գե զու րյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ի ն  3) 1921 թ. ապ րի լի 27–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 25–ի ն  4) 1921 թ. հու նի սի 1–ի ն

70.  Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ի ն  3) 1921 թ. ապ րի լի 27–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 25–ի ն  4) 1921 թ. մայի սի 27–ին 

71.  Ադր բե ջա նի հեղ կո մը « Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը 
Խորհր դային Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան մաս ճա նա չե լու» հայ տա րա րու
թյամբ հան դես ե կավ`

1) 1921 թ. նոյեմ բե րի 30–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին 
2) 1921 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 30–ին 

72.  Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շե լու հանձ
նա ժո ղո վի նիս տը Թիֆ լի սում գու մար վեց`

1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ից մար տի 16–ը
2) 1921 թ. ապ րի լի 20–24–ը
3) 1921 թ. հու նի սի 25–27–ը 
4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ից հոկ տեմ բե րի 13–ը 

73. Լո ռի ում վրա ցա կան ռազ մա կալ ման դեմ ա պս տամ բու թյու նը սկս վեց` 
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1921 թ. ապ րի լի 14–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 11–ի ն   4) 1921 թ. մայի սի 11–ի ն

74.  Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը Թիֆ լիս մտան` 
1) 1920 թ. ապ րի լի 28–ի ն   3) 1921 թ. հուն վա րի 25–ի ն
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն  4) 1921 թ. փետր վա րի 25–ի ն

75.  Լե նի նա կա նի հէ կը գոր ծարկ վեց` 
1) 1925 թ.  2) 1927 թ.  3) 1928 թ.  4) 1931 թ.

76.   Խորհր դային պե տու թյան ստա լի նյան ղե կա վա րու թյու նը նէ պից հրա ժար վե լու 
և կու լա կու թյա նը որ պես դա սա կարգ վե րաց նե լու քա ղա քա կա նու թյանն ան ցնե
լու մա սին հայ տա րա րեց` 

1) 1923 թ.  2) 1927 թ.  3) 1929 թ.  4) 1933 թ.

77. ԽՍՀՄ–ո ւմ հա ցամ թե րում նե րի բնա գա վա ռում դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջա ցան` 
1) 1922 թ.     3) 1924–1925 թթ.
2) 1927–1928 թթ.    4) 1938 թ.

78. Ե՞րբ է սկս վել Եր ևա նի ար հես տա կան կաու չու կի գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը. 
1) 1937 թ.  2) 1940 թ.  3) 1935 թ.  4) 1933 թ.
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79. Ե՞րբ է առաջին անգամ ցուցադրվել «Նամուս» կինոնկարը` 
1) 1925 թ.  2) 1927 թ.  3) 1929 թ.  4) 1931 թ.

80. Եր ևա նի գի նու–կո նյա կի «Ա րա րատ» գոր ծա րա նը վե րա գոր ծարկ վեց` 
1) 1920 թ.  2) 1922 թ.  3) 1923 թ.  4) 1925 թ.

81.  Գյու ղատն տե սա կան մի աս նա կան հար կը շր ջա նա ռու թյան մեջ մտավ` 
1) 1921 թ.  2) 1923 թ.  3) 1925 թ.  4) 1927 թ.

82.   Գյու ղատն տե սա կան մի աս նա կան հար կի բնամ թե րային ձևից հրա ժա րու մը և 
դրա մա կան ձևին ան ցու մը տե ղի ու նե ցավ` 

1) 1930 թ.  2) 1928 թ.  3) 1926 թ.  4) 1924 թ.

83.  Էջ մի ած նի Գե րա գույն հոգ ևոր խոր հուր դը ե ՞րբ դի մեց բո լոր թե մե րին` դա տա
պար տե լով « Նոր ե կե ղե ցի» կազ մա կեր պու թյան պա ռակ տիչ գոր ծու նե ու թյու նը. 

1) 1922 թ.  2) 1924 թ.  3) 1926 թ.  4) 1928 թ.

84.   Խորհր դային իշ խա նու թյան ո ՞ր թվա կա նի հա տուկ ո րոշ մամբ ար գել վեց Հայոց 
ե կե ղե ցու կող մից Մեծ ե ղեռ նի նշու մը ապ րի լի 24–ին. 

1) 1921 թ.  2) 1924 թ.  3) 1926 թ.  4) 1929 թ.

85.   Խորհր դային Հա յաս տա նում զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն նե րի ու բռ նու
թյուն նե րի ա լի քը գա գաթ նա կե տին հա սավ` 

1) 1932 թ.  2) 1937 թ.  3) 1940 թ.  4) 1952 թ.

86. Հ ԿԵՄ–ը ստեղծ վել է` 
1) 1922 թ.  2) 1930 թ.  3) 1924 թ.  4) 1921 թ.

87.   Հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մե ղադ րան քով Ա. Մար գա րյա նը ե ՞րբ դա
տա պարտ վեց ե րեք տա րի ա զա տազրկ ման. 

1) 1966 թ. հու նի սին    3) 1975 թ. մար տին
2) 1973 թ. մար տին    4) 1967 թ. փետր վա րին 

88.  Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյան հիմ նա դիր նե րը ո ՞ր թվա կա նին դա տա
պարտ վե ցին ա զա տազրկ ման. 

1) 1969 թ.  2) 1965 թ.  3) 1966 թ.   4) 1964 թ. 

89. Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյու նը ստեղծ վել է` 
1) 1965 թ. մայի սի 9–ի ն   3) 1966 թ. ապ րի լի 24–ի ն
2) 1966 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1965 թ. ապ րի լի 24–ի ն

90. ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րը սկս վեց Մոսկ վա յում` 
1) 1956 թ. հու նի սին    3) 1953 թ. մար տին
2) 1952 թ. հու լի սին    4) 1956 թ. փետր վա րին 
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91. Ե՞րբ է խորհր դային ե րկ րի կու սակ ցա կան իշ խա նու թյունն ան ցել Ն. Խ րուշ չո վին. 
1) 1953 թ. հունիսին    3) 1953 թ. մար տին
2) 1953 թ. հու լի սին    4) 1956 թ. փետր վա րին 

92. Ե՞րբ է մա հա ցել խորհր դային ե րկ րի ղե կա վար Ի. Ստա լի նը. 
1) 1952 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1953 թ. մար տի 5–ի ն
2) 1953 թ. հու նի սի 26–ի ն   4) 1953 թ. մայի սի 30–ի ն

93.   Խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը ե ՞րբ պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց, որ Թուր
քիա յից ոչ մի տա րած քային պա հանջ չու նի. 

1) 1951 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1953 թ. մար տի 5–ի ն
2) 1952 թ. հու լի սի 30–ի ն   4) 1953 թ. մայի սի 30–ի ն

94.  Պոտս դա մի կոն ֆե րան սի ո ՞ր նիս տե րում քն նարկ վեց հայ կա կան տա րածք նե րի 
հար ցը. 

1) 1945 թ. հու լի սի 16–17–ի   3) 1945 թ. հու լի սի 22–23–ի
2) 1945 թ. հու լի սի 29–30–ի   4) 1945 թ. օ գոս տո սի 1–2–ի

95.  ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մը Թուր քի այի դես պա նին տա րած քային պա
հանջ ներ ներ կա յաց րեց` 

1) 1944 թ. մայի սին    3) 1945 թ. նոյեմ բե րին
2) 1945 թ. հու նի սին    4) 1945 թ. փետր վա րին

96.  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը չե ղյալ հայ տա րա րեց խորհր դա–թուր քա կան բա րե
կա մու թյան և չե զո քու թյան պայ մա նա գի րը` 

1) 1944 թ. հու նի սի 6–ի ն   3) 1945 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն
2) 1945 թ. մայի սի 9–ի ն   4) 1945 թ. մար տի 19–ի ն

97.  ՀԽՍՀ 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն մտց վեց`
1) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ց   3) 1988 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ց
2) 1988 թ. օ գոս տո սի 19–ի ց   4) 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ից 

98.  Ե՞րբ է ստեղծ վել « Ղա րա բաղ» կո մի տեն. 
1) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ն   3) 1989 թ. նոյեմ բե րի 4–ի ն
2) 1988 թ. փետր վա րի 22–ի ն  4) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն

99.   Հա յաս տա նի նո րըն տիր Գե րա գույն խոր հուրդն իր նս տաշր ջա նը սկ սեց` 
1) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն   3) 1990 թ. հու լի սի 20–ի ն
2) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն   4) 1990 թ. օ գոս տո սի 4–ի ն

100.  ՀՀՇ վար չու թյան նա խա գահ Լ. Տեր–Պետ րո սյա նը Հա յաս տա նի Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գահ ը նտր վեց` 

1) 1990 թ. օ գոս տո սի 4–ի ն   3) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն
2) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն  4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն
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101.  Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան 
մա սին» պատ մա կան փաս տա թուղթն ըն դու նել է` 

1) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն   3) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն  4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն

102. Ե՞րբ է ըն դուն վել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը.

1) 1995 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն  3)1995 թ. հու նի սի 5–ի ն
2)1995 թ. հու լի սի 5–ի ն   4) 2005 թ. նոյեմ բե րի 27–ին 

103. Ե՞րբ են ՀՀ–ո ւմ ան ցկաց վել ա ռա ջին նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը.

1) 1991 թ. մար տի 1–ի ն   3) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն   4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ին 

104. Ե՞րբ է ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր դը Հա յաս տա նը հռ չա կել ան կախ պե տու թյուն.

1) 1991 թ. մար տի 1–ի ն   3) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն   4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն

105. Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին մի ա վո րե լու շար ժու մը սկս վեց.

1) 1985 թ. մար տին    3) 1988 թ. փետր վա րին
2) 1986 թ. դեկ տեմ բե րին    4) 1989 թ. մար տին

106. Ե՞րբ են ան ցկաց վել ՀՀ նա խա գա հա կան հին գե րորդ ը նտ րու թյուն նե րը.

1) 2003 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 2007 թ. մայի սի 12–ի ն
2) 2003 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 2008 թ. փետր վա րի 19–ին 

107. Ե՞րբ են ան ցկաց վել ՀՀ նա խա գա հա կան չոր րորդ ը նտ րու թյուն նե րը.

1) 2012 թ.      3) 2007 թ. 
2) 2003 թ.      4) 2008 թ. 

108. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել ա հա բեկ չու թյու նը ՀՀ ԱԺ նիս տե րի դահ լի ճում.

1) 1999 թ. մայի սի 30–ի ն   3) 2003 թ. փետր վա րի 24–ի ն
2) 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27–ի ն  4) 2003 թ. մայի սի 25–ին 

109.  Ո՞ր խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում է հաղ թել « Մի աս նու թյուն» 
դաշին քը.

1) 1995 թ. հու լի սի 5–ի    3) 2003 թ. մայի սի 25–ի
2) 1999 թ. մայի սի 30–ի    4) 2007 թ. մայի սի 12–ի 

110. Լ ևոն Տեր–Պետ րո սյա նը հրա ժա րա կան տվեց`

1) 1996 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1997 թ. փետր վա րին 
2) 1998 թ. փետր վա րին   4) 1999 թ. հու նի սին
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111. Ե՞րբ է ՀՀ–ն դարձել ԱՊՀ–ի անդամ.

1) 1991 թ. դեկտեմբերի 8–ին                3) 1991 թ. դեկտեմբերի 21–ին
2) 1991 թ. օգոստոսի 23–ին                  4) 1992 թ. մայիսի 21–ին

112.  Ե՞րբ է Ա դր բե ջա նը ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի դա դա րեց ման 
խնդ րան քով դի մել Ռու սաս տա նի Դաշնության միջնորդությանը և Մինս կի 
խմբի օգնությանը.

1) 1991 թ. մայիսին    3) 1994 թ. մայիսին
2) 1992 թ. մայիսին     4) 1993 թ. մայիս ին

113. Ե՞րբ է զոհ վել Մոն թե Մել քո նյա նը.

1) 1994 թ. ապ րի լին    3) 1992 թ. հու նի սին
2) 1992 թ. օ գոս տո սին    4) 1993 թ. հու նի սին 

114. Ե՞րբ է սկս վել « Կոլ ցո» («Օ ղակ») գոր ծո ղու թյու նը.

1) 1991 թ. ապ րի լին    3) 1992 թ. հուն վա րին
2) 1992 թ. օ գոս տո սին   4) 1991 թ. հու նի սին 

115. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան կա խու թյան հան րաք վեն.

1) 1991 թ. օ գոս տո սի 30–ի ն   3) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  4) 1991 թ. հուն վա րի 8–ին 

116. Ե՞րբ է ըն դուն վել «Հռ չա կա գիր ԼՂՀ հռ չակ ման մա սին» փաս տա թուղ թը.

1) 1991 թ. օ գոս տո սի 30–ի ն   3) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն   4) 1991 թ. հուն վա րի 8–ին 

117. Ե՞րբ է Ադրբեջանի կողմից հրահրվել ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մը.

1) 1991 թ. հուն վա րին   3) 1991 թ. հու լի սին  
2) 1991 թ. մայի սին    4) 1991 թ. օ գոս տո սին

118.  Ազ գե րի լի գան ե ՞րբ ըն դու նեց հայե րի հա մար «ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու վե
րա բե րյալ ո րո շում. 

1) 1921 թ. դեկ տեմ բե րին   3) 1922 թ. նոյեմ բե րին
2) 1921 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1923 թ. հու լի սին

119. Հայ գաղ թա կան նե րի ա ռա ջին խում բը Ի րա քից Հա յաս տան ժա մա նեց`

1) 1921 թ. դեկ տեմ բե րին   3) 1923 թ. նոյեմ բե րին
2) 1922 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1922 թ. հուն վա րին

120. Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյու նը (Հ ԲԸՄ) ստեղծ վել է.

1) 1905 թ.  2) 1916 թ.  3) 1906 թ.   4) 1921 թ. 
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121.  Ե՞րբ ըն դուն վեց ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը սփյուռ քա հա յու թյան ներ
գաղ թը Խորհր դային Հա յաս տան ի րա կա նաց նե լու մա սին. 

1) 1946 թ· մար տի 16–ին   3) 1945 թ· դեկ տեմ բե րի 17–ին
2) 1946 թ· նոյեմբերի 21–ին   4) 1945 թ· նոյեմ բե րի 21–ին

122. Մեծ հայ րե նա դար ձու թյունն ըն թա ցել է`

1) 1921–1936 թթ.    3) 1948–1952 թթ. 
2) 1946–1948 թթ.    4) 1962–1982 թթ.

123.  Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րեսն իր աշ խա տանք ներն սկ սեց.

1) 1945 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1945 թ. մար տի 19–ի ն
2) 1946 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1947 թ. ապ րի լի 30–ին 

124.  Ե՞րբ է Եվ րա խորհր դա րա նը դա տա պար տել 1915 թ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը և 
Թուր քի այի կա ռա վա րու թյա նը կոչ ա րել ճա նա չելու ցե ղաս պա նու թյան փաս տը. 

1) 1983 թ. հու լի սի 18–ի ն   3) 1989 թ. հու լի սի 19–ի ն
2) 1987 թ. հու նի սի 18–ի ն   4) 1991 թ. հու նի սի 19–ի ն

125.  ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղը (Ա րմ ֆան) 
բաց վել է`

1) 1925 թ.  2) 1935 թ.  3) 1937 թ.  4) 1943 թ.

126.  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը ե րբ վա նի՞ց է սկ սել հրա տա րա կել Հ. Ա ճա ռ
յա նի բազ մա հա տոր բա ռա րա նը. 

1) 1926 թ.  2) 1927 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

127. Մինչև ե ՞րբ է գոր ծել Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տը. 

1) 1940 թ.  2) 1925 թ.  3) 1935 թ.  4) 1930 թ.

128. Ե՞րբ է Էջ մի ած նում հիմն վել մշա կու թային–պատ մա կան ի նս տի տու տը. 

1) 1921 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

129.  Ե՞րբ է աշ խար հում ա ռա ջի նը ստեղծ վել և Եր ևա նում ցու ցադր վել ե ռա գույն հե
ռուս տա տե սու թյան և լու սա հե ռագ րու թյան սար քը.

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

130. Ե՞րբ է հիմ նադր վել ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը.

1) 1937 թ·  2) 1935 թ·  3) 1929 թ·  4) 1928 թ·

131.  Ե՞րբ է բաց վել Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյա նի ան վան օ պե րայի և բա լե տի պե տա
կան թատ րո նը.

1) 1933 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1938 թ.
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132.  Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նը բաց վել է`   

1) 1935 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1929 թ.

133. Ե՞րբ է ստեղծ վել Հա յաս տա նի ճար տա րա պետ նե րի մի ու թյու նը. 

1) 1932 թ.  2) 1925 թ.  3) 1922 թ.  4) 1938 թ. 

134.  Ե՞րբ է ստեղծ վել այն ե րաժշ տա կան ստու դի ան, ո րի հի ման վրա հե տա գա յում 
բաց վեց պե տա կան կոն սեր վա տո րի ան.

1) 1923 թ.  2) 1925 թ.  3) 1920 թ.  4) 1921 թ.

135. Ե՞րբ է կազ մա կերպ վել պե տա կան ֆիլ հար մո նի ան.

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

136.  Ե՞րբ է Հա յաս տա նում գոր ծարկ վել է լեկտ րո նային ա րա գա ցու ցի չը.

1) 1958 թ.  2) 1967 թ.  3) 1957 թ.  4) 1947 թ.

137.  Ե՞րբ է Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի նա խա գահ ը նտր վել Վիկ
տոր Համ բար ձու մյա նը.

1) 1935 թ.  3) 1947 թ.  2) 1943 թ.  4) 1967 թ.

138.  Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը Ա ստ ղա գետ նե րի մի ջազ գային մի ու թյան նա խա 
գահի պատ վա վոր պաշ տո նը զբա ղեց րել է.

1) 1952–1955 թթ.    3) 1972–1975 թթ.
2) 1943–1947 թթ.    4) 1962–1965 թթ.
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1.   Գեր մա նի այի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու նպա տա կով ֆոն Լո սո վի խորհր դով 
ով քե՞ր մեկ նե ցին Բեռ լին.

1) Հ. Քա ջազ նու նին և Ա. Խա տի սյա նը
2) Հ. Օ հան ջա նյա նը և Ա. Խա տի սյա նը
3) Հ. Քա ջազ նու նին և Ա. Զու րա բյա նը
4) Հ. Օ հան ջա նյա նը և Ա. Զու րա բյա նը

2.   Բա թու մում վերսկս ված թուրք–ա նդր կով կա սյան բա նակ ցու թյուն նե րում ո ՞վ էր 
գլ խա վո րում ան դր կով կա սյան պատ վի րա կու թյու նը.

1) Ա. Ա հա րո նյա նը    3) Ե. Գե գեչ կո րին
2) Ն. Չխե ի ձեն    4) Ա. Չխեն կե լին

3. ՀՀ զի նան շա նի հե ղի նակ ներն է ին`
1) Վարդ գես Սու րե նյան ցը և Հա կոբ Կո ջո յա նը
2) Հա կոբ Կո ջո յա նը և Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը
3) Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը և Մար տի րոս Սա րյա նը
4) Մար տի րոս Սա րյա նը և Հա կոբ Կո ջո յա նը

4. « Մեր հայ րե նիք» օ րհ ներ գի ե րաժշ տու թյան հե ղի նակն է`
1) Ա. Խա չատ րյա նը    3) Բ. Կա նա չյա նը
2) Ա. Տիգ րա նյա նը    4) Ա. Սպեն դի ա րյա նը 

5.  Ո՞վ էր 1918 թ. սեպ տեմ բե րին վերակազ մա վոր ված դի վի զի այի հրա մա նա տա րը.
1) Ա. Շահ մա զյան    3) Թ. Նա զար բե կյան
2) Հ. Բագ րա տու նի    4) Մ. Սի լի կյան 

6.  Որ քա՞ն էր հայ կա կան բա նա կի մար տա կան ու ժը 1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա
տե րազ մի ժա մա նակ.

1) 15000     3) 20000
2) 25000      4) 40000 

7.   Ո՞վ էր Հայաստանի առաջին հանրապետության նորընտիր խորհրդարանի 
նախագահը.

1) Արամ Մանուկյանը   3) Սիմոն Վրացյանը
2) Ա վետիս Ահարոնյանը   4) Ավետիք Սահակյանը

8.  Թ վարկ ված կու սակ ցու թյուն նե րից ո՞ րը չի ե ղել Հա յաս տա նի խորհր դում.
1) ՀԺԿ  2) ՀՍՌԿ  3) ՀՅԴ    4) Է սէռ ներ 

9. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում քա նի՞ կու սակ ցու թյուն էր գոր ծում.
1) 3   2) 5   3) 8    4) 9 
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10. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում հիմ նա կան կա ռա վա րող կու սակ ցու թյունն էր`
1) ՀԺԿ–ն   2) Ս. Դ. Հն չա կյան–ը          3) ՀՅԴ–ն   4) ՀՍՌԿ–ն 

11.  Ո՞ր կու սակ ցու թյուն նե րի հետ է կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն կազ մել ՀՅԴ–ն 
1918–1920 թթ.

1) ՀՍՌԿ–ի և մենշ ևիկ նե րի   3) բոլշ ևիկ նե րի և է սէռ նե րի
2) մենշ ևիկ նե րի և բոլշ ևիկ նե րի  4) է սէռ նե րի և ՀԺԿ–ի 

12. Նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րից ո ՞րն էր բոլշ ևիկ նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո. 
1) գյու ղա ցի ա կան    3) սկաուտ նե րի
2) Կար միր խա չի    4) «Ս պար տակ»

13. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան գլ խա վոր նպա տա կն էր՝
1) Հայկական հարցի լուծումը
2) հո ղային հար ցի լու ծու մը
3) Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը 
4) ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տա տու մը

14.  Մայի սյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ կար միր զոր քե րի հրա մա նա տարն էր` 
1) Սե պու հը     3) Սար գիս Մու սայե լյա նը
2) Ար տա շես Մել քո նյա նը   4) Ստե փան Ա լա վեր դյա նը 

15.  Ար մեն կո մի ո ՞ր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեկ նե ցին Ա լեք սանդ րա պոլ՝ ա պս տամ բու
թյան հար ցի հետ կապ ված. 

1) Դ. Տեր–Սի մո նյան և Ա. Մել քո նյան 3) Ս. Մու սայե լյան և Ս. Ա լա վեր դյան
2) Ա. Մել քո նյան և Ս. Մու սայե լյան  4) Ս. Ա լա վեր դյան և Ե. Սևյան

16. « Վար դան Զո րա վար» զրա հագ նաց քի հրա մա նա տարն էր` 
1) Բ. Ղա րիբ ջա նյա նը   3) Ս. Ա լա վեր դյա նը 
2) Ս. Մու սայե լյա նը    4) Ե. Սևյա նը

17.   Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու նպա տա կով Կ. Պո լիս մեկ նած ՀՀ պատ
վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր`

1) Հով հան նես Քա ջազ նու նին  3) Լևոն Շան թը
2) Հա մո Օ հան ջա նյա նը    4) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը

18.   Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու նպա տա կով Բեռ լին և Վի են նա մեկ նած 
ՀՀ պատ վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր`

1) Հով հան նես Քա ջազ նու նին  3) Լևոն Շան թը
2) Հա մո Օ հան ջա նյա նը    4) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը

19. Վ րաս տա նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյան ղե կա վարն էր`
1) Հով սեփ Լա զյա նը   3) Ար շակ Ջա մա լյա նը
2) Դրաս տա մատ Կա նա յա նը   4) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը
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20.  ՀՀ–ի և Վրաս տա նի միջև ո ՞ր գա վառ նե րի հա մար էր հա կա մար տու թյուն ա ռա
ջա ցել, ո րը վե րած վեց պա տե րազ մի.

1) Լո ռու և Բոր չա լո ւի   3) Ա խալ քա լա քի և Ղա զա խի
2) Բոր չա լո ւի և Ա խալ քա լա քի  4) Ղա զա խի և Ջա վախ քի 

21. Ո՞ր շր ջա նը չէր մտ նում « Լո ռու չե զոք գո տու» մեջ. 
1) Ա լա վեր դու    3) Ու զուն լա րի
2) Բոլ նի սի     4) Վո րոն ցով կայի

22.  « Լո ռու չե զոք գո տի» ժա մա նա կա վո րա պես վրա ցա կան զոր քեր մտց նե լու մա
սին հայ–վ րա ցա կան հա մա ձայ նա գի րը կնք վել է`

1) Եր ևա նում    3) Բա թու մում
2) Ա լա վեր դի ում    4) Թիֆ լի սում 

23. Որ քա՞ն հայ էր ապ րում Բա քու քա ղա քում 1918 թ. աշ նան սկզ բին.
1) 55000  2) 85000  3) 100000   4) 200000 

24.    Բոլշ ևիկ նե րը Գո րի սից նա հան ջե լուց ա ռաջ գն դա կա հա րե ցին ՀՀ խորհր դա րա
նի ան դամ ներ` 

1) Ար շակ Շի րի նյա նին և Վա հան Խո րե նուն
2) Վա հան Խո րե նուն և Ար սեն Շահ մա զյա նին
3) Ար սեն Շահ մա զյա նին և Սեր գեյ Մե լիք–Յոլ չյա նին
4) Պո ղոս Տեր– Դավ թյա նին և Ար շակ Շի րի նյա նին 

25.  Ո՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ Կա պա նում և Սի սի ա նում 1920 թ. սեպ տեմ բեր–հոկ տեմ
բեր ա միս նե րին բռնկ վե ցին հա կա խորհր դային ա պս տամ բու թյուն ներ.

1) Գա րե գին Նժ դե հի    3) Պո ղոս Տեր–Դավ թյա նի
2) Սի մոն Վրա ցյա նի   4) Դրոյի

26.  Հայ կա կան ու ժե րը Գա րե գին Նժ դե հի գլ խա վո րու թյամբ 1920 թ. նոյեմ բե րի 21–ին 
ա զա տագ րե ցին`
1) Կա պա նը  2) Գո րի սը  3) Շու շին  4) Սի սի ա նը 

27.  Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում ո ՞վ էր գլ խա վո րում ՀՀ պատ վի րա կու թյու նը.
1) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը
2) Սի մոն Վրա ցյա նը   4) Հա մո Օ հան ջա նյա նը

28.   Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում ո ՞վ էր գլ խա վո րում Հայոց ազգային պատ վի րա կու
թյու նը.

1) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը 
2) Սի մոն Վրա ցյա նը   4) Հա մո Օ հան ջա նյա նը 

29. Արևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 
1) Թիֆ լի սում    3) Է րզ րու մում
2) Ա լեք սանդ րա պո լում   4) Եր ևա նում 
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30.  Ո՞ր խորհր դա ժո ղո վում վերջնական տեսքի բերվեց Թուր քի այի հետ կնք վե լիք 
հաշտության պայ մա նագ րի նա խագ իծը.

1) Փա րի զի     3) Սև րի
2) Լոն դո նի     4) Սան Ռե մոյի

31.  Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վին մաս նակ ցում է ին`
1) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը և Ա լեք սանդր Խա տի սյա նը 
2) Ա լեք սանդր Խա տի սյա նը և Հա մո Օ հան ջա նյա նը
3) Հա մո Օ հան ջա նյա նը և Պո ղոս Նու բա րը
4) Պո ղոս Նու բա րը և Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը 

32.  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում պարտ ված Թուր քի այի հետ խա ղա ղու թյան պայ
մա նա գի րը ստո րագր վեց`

1) Մուդ րո սում    3) Սև րում
2) Վեր սա լում    4) Սան Ռե մո յում

33.  Ո՞ւմ միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյամբ ստեղծ վեց «Ար ևե լյան (Հայ կա կան) 
լե գե ո նը».

1) Մ. Սայք սի ու Լ. Ջոր ջի և Մ. Տա մա տյա նի
2) Մ. Սայք սի ու Ժ. Պի կոյի և Պո ղոս Նու բա րի 
3) Վ. Վիլ սո նի ու Ժ. Պի կոյի և Մ. Տա մա տյա նի
4) Ժ. Պի կոյի ու Լ. Ջոր ջի և Պո ղոս Նու բա րի

34.  Հաճընի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տարն է ր՝
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը 

35. Այն թա պի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րից էր`
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը

36.  Հաճը նի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նության բարձրագույն խորհրդի նախագահն էր՝
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը

37.  Կի լի կի այի հայ կա կան ի նք նա վա րու թյան կա ռա վա րու թյու նը գլ խա վո րում էր`
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը

38. ՀՀ–ի և ՌՍԴԽՀ–ի միջև հա մա ձայ նա գիր ստո րագր վեց`
1) Բաք վում     3) Մոսկ վա յում
2) Թիֆ լի սում    4) Կար սում
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39.   Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րը ը նդ միջ վե լուց 
հե տո վերսկս վե ցին` 

1) Բա թու մում    3) Թիֆ լի սում
2) Բաք վում     4) Եր ևա նում

40.  ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րու թյան կող մից Մոսկ վա յում հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
հետ նախ նա կան փու լում բա նակ ցում է ին` 

1) Գ. Չի չե րի նը և Լ. Կա րա խա նը  3) Գ. Օր ջո նի կի ձեն և Օ. Սի լի նը
2) Լ. Կա րա խա նը և Գ. Օր ջո նի կի ձեն 4) Օ. Սի լի նը և Պ. Մդի վա նին 

41.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քա կան զոր քի հրա մա
նա տարն էր`

1) Մ. Քե մա լը    3) Էն վե րը
2) Ք. Կա րա բե քի րը    4) Իսմեթը

42.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քա կան զոր քի ը նդ հա
նուր թիվն ան ցնում էր`

1) 50 հա զա րից    3) 70 հա զա րից
2) 60 հա զա րից    4) 80 հա զա րից

43.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ հայ կա կան զոր քի ընդ հա
նուր թի վը հաշվ վում էր`

1) 50 հա զար    3) 30 հա զար
2) 40 հա զար    4) 20 հա զար

44.   Հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նա կե լու նպա տա կով Եր ևան էր ժա
մա նել ՌՍԴԽՀ լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ` 

1) Գ. Չի չե րի նը    3) Ս. Կի րո վը
2) Բ. Լեգ րա նը    4) Լ. Կա րա խա նը

45.   Հայ կա կան բա նա կից որ քա՞ն սպա աք սոր վեց Ռյա զան քա ղա քի հա մա կենտ րո
նաց ման ճամ բար նե րը.

1) 1000  2) 1200   3) 1400   4) 500

46.  Հայ կա կան բա նա կի թվարկ ված սպա նե րից ով քե՞ր սպանվե ցին բան տում.
1) Հ. Սր վանձ տյա նը և Ն. Ղոր ղա նյա նը
2) Ա. Հով սե փյան ցը և Ա. Բեյ–Մա մի կո նյա նը
3) Թ. Նա զար բե կյա նը և Մ. Սի լի կյա նը 
4) Մ. Սի լի կյա նը և Ա. Հով սե փյան ցը 

47. Ո՞վ էր Խորհր դային Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի ա ռա ջին նա խա գա հը.
1) Սար գիս Կա սյա նը   3) Ա լեք սանդր Մյաս նի կյա նը 
2)Ա ղա սի Խան ջյա նը   4) Աս քա նազ Մռա վյա նը
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48.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան սկզ բում ա պս տամ բա կան ու ժե րի ը նդ հա նուր 
հրա մա նա տարն էր`

1) Կու ռոն     3) Մար տի րո սը 
2) Խն կոն     4) Սե պու հը

49.  Ի՞նչ օգ նու թյուն տրա մադ րեց Խորհր դային Ռու սաս տա նը Ղա մար լու–Վե դի–
Բասա րում պա շար ված հայ կա կան խորհր դային ու ժե րին.

1) 47 տ ա լյուր    3) 47 կգ արծաթ
2) 47 կգ ոս կի    4) 47 տ վա ռե լիք

50.   Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի ա ռա ջին նա խա գահն էր`
1) Ալ. Մյաս նի կյա նը    3) Ս. Լու կա շի նը
2) Հ. Թու մա նյա նը    4) Ե. Չա րեն ցը

51.  «ՌՍԴԽՀ և ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին 
բա նաձ ևի նա խա գի ծը» մշա կել էր` 

1) Ս. Կի րո վը    3) Ի. Ստա լի նը
2) Վ. Լե նի նը    4) Գ. Չի չե րի նը

52.   Խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ԽՍՀՄ–ի կազ
մա վոր ման մա սին ի ՞նչ փաս տաթղ թեր ստո րագ րե ցին Մոսկ վա յում. 

1) Հռ չա կա գիր և Մի ու թե նա կան պայ մա նա գիր
2) Մի ու թե նա կան պայ մա նա գիր և Ի նք նիշ խա նու թյան հռ չա կա գիր
3) Ի նք նա վա րու թյան պայ մա նա գիր և Հռ չա կա գիր 
4) Դաշ նային սահ մա նադ րու թյուն և Հռ չա կա գիր

53.   Խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ԽՍՀՄ–ի կազ
մա վոր ման մա սին փաս տաթղ թե րը ստո րագ րե ցին` 

1) Պետ րոգ րա դում    3) Կի ևում
2) Թիֆ լի սում     4) Մոսկ վա յում

54.   Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սում ՌՍԽԴՀ լի ա զոր ներ կա յա ցու
ցիչն էր`

1) Յ. Գա նեց կին    3) Պ. Մդի վա նին 
2) Բ. Լեգ րա նը    4) Ս. Կի րո վը

55.   Ի՞նչ պաշտոն է զբաղեցրել Ռուբեն Տեր–Մինասյանը ՀՀ–ում.
1) արտաքին գործերի նախարար               3) կրթության նախարար
2) զինվորական նախարար                     4) ֆինանսների նախարար

56.   Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն էր`

1) Ս. Կի րո վը    3) Ի. Ստա լի նը
2) Գ. Օր ջո նի կի ձեն    4) Գ. Չի չե րի նը 
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57.  Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) Տաթ ևում     3) Կա պա նում
2) Սի սի ա նում     4) Գո րի սում

58.  Հա մա զան գե զու րյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) Գո րի սում     3) Տաթ ևում
2) Կա պա նում    4) Շու շի ում

59.  Լեռ նա հա յաս տա նի վար չա պետ ը նտր վեց` 
1) Թևա նը     3) Ա. Շահ մա զյա նը 
2) Գ.Նժ դե հը    4) Ս. Վրա ցյա նը

60.   1921 թ. քա նի՞ տո կոս է ին կազ մում հայե րը Լեռ նային Ղա րա բա ղի բնակ չու
թյան մեջ.

1) 95  2) 97   3) 85    4) 80

61.   Ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սին մաս նակ ցե լու նպա տա կով Մոսկ վա 
ո ւղ ևոր ված հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր`

1) Ս. Կա սյա նը    3) Ա. Բեկ զա դյա նը
2) Ա. Մյաս նի կյա նը     4) Ա. Մռա վյա նը

62.   Ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սում թուր քա կան պատ վի րա կու թյու նը 
գլ խա վո րում էր`

1) Ք. Կա րա բե քի րը    3) Մ. Քե մա լը
2) Յ. Քե մա լը     4) Ն. Նա րի մա նո վը

63.   Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սի բաց ման օ րը թուր քա կան 
պատ վի րա կու թյան հետ հան դի պում ու նե ցավ`

1) Ստա լի նը  2) Կի րո վը  3) Լե նի նը  4) Գա նեց կին

64.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. վեր ջի դրու թյամբ կոլտն տե սու
թյուն նե րում որ քա՞ն գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն էր ը նդ գրկ վել. 

1) 180000  2) 40000  3) 280000  4) 370000

65.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. վեր ջի դրու թյամբ որքա՞ն   կո լեկ
տիվ տն տե սու  թյուն էր ստեղծ վել. 

1) 400  2) 700   3) 1000   4) 3000 

66.  Ապ րուս տի մի ջոց հայ թայ թե լու նպա տա կով 1933 թ. որ քա՞ն ըն տա նիք լքեց 
Սևա նա լճի ա վա զա նի շր ջան նե րը. 

1) 3550  2) 4750   3) 5850   4) 6750

67.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930 թ. ապ րի լի դրու թյամբ որ քա՞ն տն տե սու թյուն 
էր ու նեզրկ վել որ պես « կու լակ». 

1) 500  2) 1100   3) 2200   4) 3100
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68.  Խորհր դային Հա յաս տա նում 1929 թ. հո ղա զուրկ գյու ղա ցի նե րի թի վը կազ մում էր` 
1) 40000  2) 60000  3) 80000  4) 100000

69.  Նէ պին ան ցնե լու ա ռա ջին մի ջո ցա ռում նե րը ո ՞ր ո լոր տում ի րա կա նաց վե ցին. 
1) ար դյու նա բե րու թյան   3) գյու ղատն տե սու թյան
2) ա ռևտ րի     4) շի նա րա րու թյան

70.  Հա յաս տա նում 1937 թ. վեր ջի դրու թյամբ որ քա՞ն ե կե ղե ցի էր փակ վել. 
1) 1500  2) 3000   3) 500   4) 800 

71. Ո՞վ է Գևորգ Ե Սու րե նյան ցից հե տո ը նտր վել Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս. 
1) Գա րե գին Հով սե փյան   3) Խո րեն Մու րադ բե գյան
2) Գևորգ Չո րեք չյան   4) Վազ գեն Պալ ճյան

72.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. որ քա՞ն մարդ է բռ նաճն շում նե րի 
են թարկ վել. 

1) 15000  2) 20000  3) 25000  4) 30000

73.  Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ է քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րի տա րի նե րին աք սոր վել 
Հա յաս տա նից. 

1) Ե ղի շե Չա րենց    3) Հայկ Բժշ կյանց
2) Ակ սել Բա կունց    4) Գուր գեն Մա հա րի 

74. Ո՞վ է 1930 թ. ը նտր վել ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար. 
1) Ա ղա սի Խան ջյան    3) Ներ սիկ Ստե փա նյան
2) Սա հակ Տեր–Գաբ րի ե լյան  4) Գրի գոր Հա րու թյու նյան

75.    Խորհր դային Հա յաս տա նի տա րած քը քա նի՞ շր ջան նե րի բա ժան վեց 1930 թ. 
վար չա կան փո փո խու թյամբ. 

1) 15  2) 25   3) 36   4) 10 

76.   Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին ցու ցա բե րած սխ րանք նե րի հա
մար որ քա՞ն հայ է ար ժա նա ցել ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման. 

1) 101   2) 64   3) 108   4) 119

77.   Հայ կա կան Թա մա նյան դի վի զի այի ան ձնա կազ մից քա նի՞սն են ար ժա նա ցել 
ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման. 

1) 5   2) 19   3) 15   4) 9

78.   Հայ կա կան ո ՞ր դի վի զի ան Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին չի մաս նակ
ցել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին. 

1) 51–րդ  2) 408–րդ   3) 261–րդ  4) 409–րդ
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79.   Հայ զո րահ րա մա նա տար նե րից ո ՞վ է Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին 
ե ղել ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տար.   

1) Մի քայել Պար սե ղով     3) Բագ րատ Ա ռու շա նյան
2) Հա մա զասպ Բա բա ջա նյան   4) Հով հան նես Բաղ րա մյան 

80. Ո՞վ է Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա ռա ջին հայ հե րո սը. 
1) Գևորգ Վար դա նյան    3) Հու նան Ա վե տի սյան
2) Լազր Չափ չա խյան    4) Նել սոն Ստե փա նյան

81. ԱՄԿ–ի կող մից 1967 թ. գաղտ նի հրա տա րակ վող թերթն էր`
1) «Փա րոս»      3) «Մշակ»
2) «Ա րա րատ»     4) «Հո րի զոն»

82. Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ Ա ՄԿ հիմ նա դիր նե րից չէ.
1) Հայ կազ Խա չատ րյան    3) Վի գեն Բա բա յան
2) Ստե փան Զա տի կյան    4) Շա հեն Հա րու թյու նյան 

83.  Թվարկվածներից ո՞րն է Հայաստանում ստեղծված այլախոհական կազ մա
կերպություն.

1) Ազատ եկեղեցական եղբայրություն  3) Սպարտակ
2) Հայկական երիտասարդական միություն  4) Սև խաչ

84.  ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րում «Ան հա տի պաշ տա մուն քի և նրա հետ ևանք նե րի մա
սին» զե կու ցու մով հան դես ե կավ` 

1) Լ. Բե րի ան     3) Վ. Մո լո տո վը
2) Ա. Մի կո յա նը     4) Ն. Խրուշ չո վը

85.  Ար ցա խյան շարժ ման սկզ բում Եր ևա նի ո ՞ր հրա պա րա կում է ին ըն թա նում ա մեն 
օ րյա հան րա հա վաք նե րը` ի պաշտ պա նու թյուն Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա
միա  վոր ման.

1) Հան րա պե տու թյան    3) Անկախության 
2) Թա տե րա կան     4) Բա րե կա մու թյան

86.  Լ ՂԻՄ մարզ խորհր դի 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ար տա հերթ նս տաշր ջա նին 
150 պատ գա մա վոր նե րից ներ կա էր`

1) 96–ը   2) 130–ը  3) 140–ը  4) 110–ը

87.  Պաշ տո նա կան տվյալ նե րով Սում գաի թում զոհ ված հայե րի թի վը կազ մում է`
1) 100   2) 57   3) 27   4) 70

88.  1995 թ. դեկ տեմ բե րին ՀՀ–ո ւմ կա տար ված վար չա քա ղա քա կան փո փո խու
թյուն նե րի ար դյուն քում քա նի՞ մարզ ստեղծ վեց.

1) 15  2) 10    3) 11    4) 12 
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89. Ո՞վ է Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան ա ռա ջին նա խա գա հը.
1) Վազ գեն Մա նու կյա նը   3) Սերժ Սարգ սյա նը 
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նը

90.  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հան րաք վե ին որ քա՞ն մարդ մաս նակ ցեց.
1) 1043000  2) 1543000  3) 2043000  4) 2243000 

91.  2007 թ. ՀՀ ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րում 5 %–ի շե մը հաղ թա հա րե լու շնոր հիվ քա նի՞ 
պատ գա մա վո րա կան տեղ ա պա հո վեց « Ժա ռան գու թյուն» կու սակ ցու թյու նը.
1) 5   2) 6   3) 7    4) 8 

92.  Ար տա հերթ ը նտ րու թյուն նե րից հե տո ո ՞ր կու սակ ցու թյու նը դա դա րեց րեց ը նդ
դի մա դիր պայ քա րը և սա տա րեց նո րըն տիր նա խա գա հին.

1) ՀՅԴ–ն  2) ՀՀԿ–ն  3) ՀԺԿ–ն  4) ՕԵԿ–ը 

93.  Ար տա հերթ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ նա խա գահ 
ը նտր վեց`

1) Կա րեն Դե միր ճյա նը   3) Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նը
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Սերժ Սարգ սյա նը

94. Ա ռա ջին խորհր դա րա նում ո ՞րն էր ա մե նա մեծ խմ բակ ցու թյու նը.
1) ՀՅԴ–ն  2) ՀԿԿ –ն  3) ՀՌԱԿ–ը   4) ՀՀՇ–ն 

95.  2003 թ. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րից հետո ո ՞ր ե րեք կու սակ ցու թյուն
նե րը կազ մե ցին կոա լի ցի ա.

1) ՀՅԴ, ՀՀԿ, ԲՀԿ    3) ՀՀԿ, ՀԺԿ, Ժա ռան գու թյուն
2) ՀԿԿ, ՀՅԴ, ՕԵԿ    4) ՀՀԿ, ՕԵԿ, ՀՅԴ

96.   Միջազգային ո՞ր կազմակերպությանն է անդամակցել ՀՀ–ն 1991 դեկտեմ բերի 
21ին.
1) ԱՊՀ                2) Եվրամիություն            3) ՄԱԿ  4) Եվրախորհուրդ

97.  1991 թ. դեկ տեմ բե րին ո ՞ր պե տու թյու նը ճա նա չեց, սա կայն դի վա նա գի տա կան 
կա պեր չհաս տա տեց ՀՀ–ի հետ.
1) Ա դր բե ջա նը 2) Թուր քի ան  3) Իրանը  4) Կա նա դան

98. 1992 թ. սկզ բին ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ ը նտր վեց`
1) Սերժ Սարգ սյա նը   3) Ար թուր Մկրտ չյա նը
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Օ լեգ Ե սա յա նը

99.   Ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո ՞ր շր ջանն են ա զա տագ րել հայ կա
կան զոր քե րը 1993 թ. ապ րի լին. 

1) Քարվա ճա ռը   2) Աղ դա մը  3) Լա չի նը  4) Հո րա դի զը 
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100.   Ո՞վ նշա նակ վեց ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տար 1992 թ. 
սկզբ նե րին.

1) Ար կա դի Տեր–Թադ ևո սյա նը  3) Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը
2) Ար թուր Մկրտ չյա նը   4) Ռո բերտ Քո չա րյա նը

101.   1920–ա կան թթ. որ տե՞ղ ձևա վոր վե ցին ա մե նա մար դա շատ հայ կա կան գաղ թ
օջախ նե րը`

1) Ա ՄՆ–ո ւմ և Կա նա դա յում   3) Սի րի ա յում և Լի բա նա նում
2) Ֆրան սի ա յում և Ի րա նում  4) Բուլ ղա րի ա յում և Ռու մի նի ա յում 

102. Ո՞ր հա մա ձայ նագ րով Ֆրան սի ան Կի լի կի ան հանձ նեց քե մա լա կան Թուր քի ային. 
1) Լոն դո նի  2) Փա րի զի  3) Ան կա րայի  4) Սան Ռե մոյի 

103.  Աշ խար հի քա նի՞ ե րկր նե րից հայեր վե րա դար ձան Խորհր դային Հա յաս տան 
1962–1982 թթ. ըն թաց քում.

1) 17  2) 30   3) 50    4) 12 

104.  Աշ խար հի քա նի՞ ե րկր նե րից հայեր վե րա դար ձան Խորհր դային Հա յաս տան 
զանգ վա ծային հայ րե նա դար ձու թյան ժա մա նակ. 

1) 17  2) 15   3) 22    4) 12

105.   ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ՝ 1947 թ. որ քա՞ն սփյուռ քա հայեր պետք է 
ներ գաղ թե ին Խորհր դային Հա յաս տան. 

1) 51000  2) 63000  3) 25000   4) 90000

106.   ԽՍՀՄ ար տա սահ մա նյան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի և Սփյուռ քի հայ կա կան 
կո մի տե նե րի տվյալ նե րով՝ ներ գաղ թե լու հա մար 1945 թ. վեր ջին –1946 թ. 
սկզբին որ քա՞ն մարդ էր ցու ցա կագր վել.

1) 360000  2) 260000  3) 160000   4) 60000 

107.  Որ քա՞ն մարդ վե րա դար ձավ հայ րե նիք Մեծ հայ րե նա դար ձու թյան ար դյուն քում. 
1) 42000  2) 90000  3) 63000  4) 32000

108.  Արմ ֆա նի կազ մում 1941 թ. որ քա՞ն գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ է ին 
գոր ծում.

1) 21   2) 11   3) 16   4) 15

109.   ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի (Ա րմ ֆան) 
ա ռա ջին նա խա գահն էր`

1) Լևոն Ռո տի նյա նը   3) Ֆրանց Լևին սոն–Լե սին գը
2) Հա կոբ Մա նան դյա նը   4) Հով սեփ Օր բե լին

110. Ո՞ւմ ղե կա վա րու թյամբ է Լե նի նա կա նում (Գյում րի) հիմն վել պե տա կան թատ րո նը.
1) Վար դան Ա ճե մյա նի   3) Լևոն Քա լան թա րյա նի
2) Հրա չյա Ղափ լա նյա նի   4) Ար մեն Գու լա կյա նի 
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111.  Ո՞վ է «Ալ մաստ» օ պե րայի հե ղի նա կը. 
1) Ա. Խա չատ րյա նը    3) Ա. Սպեն դի ա րյա նը
2) Տ. Չու խաճյանը    4) Տ. Ման սու րյա նը

112.    Հա յաս տա նում որ քա՞ն թատ րոն էր գոր ծում մինչև Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազմը.

1) 20   2) 16  3) 36   4) 26 

113.   Ո՞վ էր Գաբ րի ել Սուն դու կյա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
ա ռա ջին գլխավոր ռե ժի սո րը.

1) Վար դան Ա ճե մյա նը   3) Վա ղարշ Վա ղար շյա նը 
2) Լևոն Քա լան թա րյա նը   4) Հով հան նես Ա բե լյա նը 

114. Ա լեք սանդր Թա մա նյա նի նա խագ ծով կա ռուց վել է ՝
1) «Հ րազ դան» մար զա դաշ տը   3) օ պե րայի և բա լե տի թատ րո նը
2) Սա սուն ցի Դավ թի ար ձա նը  4) մար զա հա մեր գային հա մա լի րը

115.  Ո՞վ է հայ կա կան ազ գային կեր պար վես տի դպ րո ցի նա հա պե տը.
1) Մար տի րոս Սա րյա նը    3) Հով հան նես Զար դա րյա նը
2) Գրի գոր Խան ջյա նը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կի 

116.   1967 թ. տվյալ նե րով Հա յաս տա նի գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րում կար 
ա վե լի քան ..... գի տա կան աշ խա տող.

1) 8000   2) 20000  3) 1500   4) 180

117.   Հա յաս տա նում 1967 թ. որ քա՞ն գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ է ին գոր ծում.
1) 130   2) 150    3) 121   4) 112 

118.   Թ վարկ ված նե րից ո ՞ր կի նոն կարն է ստեղծ վել Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 
տա րի նե րին.

1) «Ն ռան գույ նը»    3) « Մենք ե նք, մեր սա րե րը»
2) «Ե ռան կյու նի»    4) « Դա վիթ Բե կ»
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1.  Ո՞վ է ձևակերպել Հայոց ազգային խորհրդի հրապարակած կոչը, որից մեջ բեր
ված է մի հատված.

«… Հայոց ազ գային խոր հուրդն ի րեն հայ տա րա րում է հայ կա կան գա վառ նե րի գե
րա գույն և մի ակ իշ խա նու թյու նը` ո րոշ ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րով թող նե լով մո տիկ 
օ րե րում կազ մե լու հայոց ազ գային կա ռա վա րու թյուն…».

1) Լ. Շանթ      3) Ա. Խա տի սյան
2) Ն. Աղ բա լյան    4) Ա. Մա նու կյան

2.  Պատ մա կան ո ՞ր փաս տաթղ թից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.

« Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը, հա մա ձայն բո վան դակ հայ ժո ղովր դի մի ա հա
մուռ կամ քի և ցան կու թյան, հայ տա րա րում է, որ այ սօր վա նից Հա յաս տա նի բա ժան–
բաժան մա սե րը մշտն ջե նա պես մի ա ցած են ի բրև ան կախ պե տա կան մի ու թյուն». 

1) Սև րի պայ մա նա գիր 
2) Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կա գիր
3) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն
4) Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տ

3. Ո՞ր մարմ նի ո րո շու մից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.

« Շա րու նա կել բա նակ ցու թյուն նե րը Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հետ և չս տանձ
նել ռու սա կան զոր քե րի օգ նու թյամբ ան մի ջա պես խորհր դայ նաց նե լու նա խա ձեռ նու
թյու նը».

1) ՌՍԴԽՀ Ժող կոմ խորհ     
2) ՌԿ (բ)Կ կենտ կո մի քաղ բյու րո
3) ՌԿ(բ)Կ կկ կովկասյան բյու րոյի պլե նում
4) Ա լեք սանդ րա պո լի ՌՀԿ

4. Ով քե՞ր է ին ներ քո բե րյալ տեսակետի հեղինակները.

Ն րանք հայ ժո ղովր դին կոչ է ին ա նում «հ րա ժար վելու ոչ մի այն Մեծ Հա յաս տա նի 
...այլև, հնա րա վոր է, նույ նիսկ մշ տա պես հայ կա կան ան վան ված հո ղա տա րածք նե
րի մի ա վոր ման ա վե լի հա մեստ ցան կու թյու նից: Հայաստանին... այլ ե լք չի մնում, 
քան հաշտ վել դրա հետ և հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան շա հե րին զո հա բե րել 
և՛ իր եր բեմ նի հո ղա տա րածք նե րը, և՛ իր ժո ղովր դի այն տեղ մնա ցած հատ ված նե րը»:

1) քե մա լա կան նե րը    3) վրա ցի նե րը
2) բոլշ ևիկ նե րը    4) ա դր բե ջան ցի նե րը 
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5. Ո՞ր ի րա դար ձու թյան հետ կապ ված է ասվել հետ ևյալ տեսակետը.
Ն րանք հայ ժո ղովր դին կոչ է ին ա նում «հ րա ժար վելու ոչ մի այն Մեծ Հա յաս տա նի 
...այլև, հնա րա վոր է, նույ նիսկ մշ տա պես հայ կա կան ան վան ված հո ղա տա րածք նե
րի մի ա վոր ման ա վե լի հա մեստ ցան կու թյու նից: Հայաստանին... այլ ե լք չի մնում, 
քան հաշտ վել դրա հետ և հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան շա հե րին զո հա բե րել 
և՛ իր եր բեմ նի հո ղա տա րածք նե րը, և՛ իր ժո ղովր դի այն տեղ մնա ցած հատ ված նե րը»:

1) Բաթումի պայմանագրի կնքման
2) Սև րի պայ մա նագ րի կնք ման
3) ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սի
4) ԽՍՀՄ–ի կազ մա վոր ման

6. Ո ՞վ է մեջբերված խոս քի հե ղի նա կը.
« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղային պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա
մար ան հրա ժեշ տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա
ջին պայ մա նը»: 
1) Ա. Մյաս նի կյա նը    3) Գ. Նժ դե հը
2) Ա. Մա նու կյա նը    4) Ա. Մռա վյա նը

7. Ո ՞ր ի րա դար ձու թյան հետ կապ ված է այս դիր քո րո շումն ար տա հայտ վել.
« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղային պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա
մար ան հրա ժեշ տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա
ջին պայ մա նը»: 
1) Կար սի պայ մա նագ րի կնք ման 
2) Ջա վախ քի և Լո ռու պատ կա նե լու թյան ո րոշ ման
3) Սև րի պայ մա նագ րի կնք ման
4) Լոզանի պայ մա նագ րի կնք ման

8.   Հե տա գա յում որ տե՞ղ ստորագրվեց ստորև հի շա տակ վող «կնքվելիք» պայ մա
նա գի րը.

 Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի այդ հոդ վա ծով Ռու սաս տա նը պար տա
վոր վում էր ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի Թուր քի այի և Ա նդր կով
կա սի խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի միջև կնք վե լիք պայ մա նագ րում վեր ջին
ներս « պար տա դիր կեր պով ճա նա չեն սույն պայ մա նագ րի այն հոդ ված նե րը, ո րոնք 
ան մի ջա կա նո րեն վե րա բեր ում են ի րենց»: 
1) Բա թու մում    3) Կար սում
2) Թիֆ լի սում    4) Եր ևա նում
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9. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել հետևյալ ե լույ թը.

 Խո սե լով « Թուր քի այի կող մից զավթ ված հայ կա կան մար զե րի» մա սին` նա ա սաց. « Մենք 
հաս տա տա կա մո րեն կձգ տենք մեր ա ռա ջադ րած հար ցի դրա կան լուծ մա նը, ո րը կեն սա
կան նշա նա կու թյուն ու նի ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հե տա գա զար գաց ման հա մար»: 

1) 1945 թ. մայի սի 9–ի ն   3) 1946 թ. փետր վա րի 1–ի ն
2) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1965 թ. ապ րի լի 24–ին 

10. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քի հե ղի նա կը.

 Խո սե լով « Թուր քի այի կող մից զավթ ված հայ կա կան մար զե րի» մա սին` նա ա սաց. 
« Մենք հաս տա տա կա մո րեն կձգ տենք մեր ա ռա ջադ րած հար ցի դրա կան լուծ մա նը, 
ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հե տա գա զար գաց ման 
հա մար»:
1) Ա ղա սի Խան ջյան    3) Աս քա նազ Մռա վյան
2) Գրի գոր Հա րու թյու նյան   4) Յա կով Զա րոբյան 

11. Ե՞րբ են աս վել մեջ բեր ված խոս քե րը.

 « Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով և նրանց հայ
րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, Ստա լի նի մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ մում, 
65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն տե սա կի 
ճն շում նե րի... Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը... Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը կա րող է 
լի նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:

1) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ն   3) 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ն
2) 1988 թ. հու լի սի 18–ի ն   4) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ին 

12. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քե րի հե ղի նա կը.

 « Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով և նրանց հայ
րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, Ստա լի նի մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ մում, 
65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն տե սա
կի ճն շում նե րի... Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն Լեռ
նային Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը... Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը 
կա րող է լի նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:

1) Զո րի Բա լա յան    3) Յա կով Զա րոբյան
2) Վա չե Սա րու խա նյան   4) Հեն րիխ Պո ղո սյան 
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13. Ե՞րբ է ըն դուն վել պատ մա կան այս ո րո շու մը.

 «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ–ի աշ խա տա վոր նե րի ցան կու թյուն նե րին` խնդ րել Ա դր բե ջա
նա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին` խոր ը մբռն ման զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե րին և ԼՂԻՄ–ը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ
մից Հայ կա կան ԽՍՀ–ի կազմ հանձ նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»:

1) 1988 թ. հու նի սի 15–ին    
2) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն  
3) 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ն
4) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ին 

14. Ո՞ր մար մինն է ըն դու նել ստորև տր ված ո րո շու մը.

«Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ–ի աշ խա տա վոր նե րի ցան կու թյուն նե րին` խնդ րել Ա դր բե ջա
նա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին` խոր ը մբռն ման զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե րին և ԼՂԻՄ–ը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ
մից Հայ կա կան ԽՍՀ–ի կազմ հանձ նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»:

1) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ազ գային խոր հուր դը 
2) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն
3) ԼՂԻՄ մար զային խոր հուր դը 
4) Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.  Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան օ րենս դիր բարձ րա գույն մարմ նի մի ակ ը նտ րու
թյուն ներն ի ՞նչ ը նտ րա կար գով ան ցկաց վե ցին.

1) մե ծա մաս նա կան   3) մե ծա մաս նա կան և հա մա մաս նա կան
2) հա մա մաս նա կան  4) ե ռաս տի ճան 

2. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը կոչ վում էր`
1) Ազ գային խոր հուրդ  3) Հա յաս տա նի խորհր դա րան
2) Ազ գային ժո ղով   4) Սահ մա նա դիր ժո ղով 

3.  Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում համայնքային ինքնավարությունները կոչ վում է ին`
1) խոր հուրդ ներ   3) շրջ կոմ ներ
2) զեմստ վո ներ   4) հեղ կոմ ներ

4.   Մայի սյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ բոլշ ևիկ նե րի ստեղ ծած ղե կա վար մար
մի նը կոչ վում էր`

1) Չե կա   2) ԺԿԽ   3) ՌՀԿ  4) ՌԿ(բ)Կ

5.  Երկ րա մա սը կա ռա վա րե լու հա մար Նժ դե հի ղե կա վա րու թյամբ ստեղծ ված մար
մի նը կոչ վում էր`

1) Զան գե զու րի գյու ղա ցի ու թյան ժա մա նա կա վոր խոր հուրդ
2) Զան գե զու րի բան վո րա կան ժա մա նա կա վոր խոր հուրդ
3) Զան գե զու րի մի ա ցյալ խոր հուրդ
4) Զան գե զու րի կո մի տե 

6. Դե ֆակ տո նշա նա կում է`
1) ի րա կա նում   3) փաս տա ցի
2) ի րա վա բա նո րեն   4) օ րեն քով

7.   Հա յաս տա նը խորհր դայ նաց նե լու նպա տա կով Բաք վում կազ մա վոր ված մար մի
նը կոչ վում էր`

1) Հա յաս տա նի օգնության կոմիտե 3) Հա յաս տա նի Ժող կոմ խորհ
2) Հա յաս տա նի խոր հուրդ  4) Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե

8.  Ս. Կա սյա նի հրա մա նով ստեղծ ված Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը հայտ նի է նաև 
...... ա նու նով.

1) Ժող կոմ խորհ   3) Չե կա
2) Կենտ գործ կոմ   4) ՌՀԿ
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9.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Եր ևա նում ստեղծ ված իշ խա նու
թյան նոր մար մի նը կոչ վում էր`

1) Հա յաս տա նի հե ղա փո խա կան կո մի տե 
2) Հա յաս տա նի փր կու թյան կո մի տե
3) Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե
4) Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե

10.   Խորհր դային Հա յաս տա նին ար տա քին օգ նու թյուն կազ մա կերպելու գոր ծում 
նշա նա կա լից դեր կա տա րած կազ մա կեր պու թյու նը, որ հիմն վել էր Եր ևա նում, 
կոչ վում էր`

1) Հայ օգ նու թյան մի ու թյուն   3) Հայ րե նի քի օգ նու թյան կո մի տե
2) Հա յաս տա նի օգ նու թյան խոր հուրդ 4) Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե

11.  Ս տա լի նի մշա կած «ՌՍԴԽՀ և ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի մա սին բա նաձ ևի նա խա գի ծը» ի ՞նչ ան վա նում ստա ցավ. 

1) մի ու թե նա կան ծրա գիր   3) ի նք նա վա րաց ման ծրա գիր
2) ան կա խու թյան հռ չա կա գիր  4) մի ու թե նա կան հռ չա կա գիր

12. Ո՞րն էր նէպի նպա տա կը.
1)  շուկայական հարաբերությունների հի ման վրա պա րեն հար կի ար մա տա վոր մամբ 

աշ խու ժաց նել և զար գաց նել ե րկ րի տն տե սու թյու նը
2) ազ գայ նաց նել մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րը, շի նու թյուն ներն ու բան կե րը
3) ին դուստ րաց նել եր կի րը 
4) ա վար տին հասց նել կուլ տու րա կան հե ղա փո խու թյու նը

13. Ի՞նչ էր ար տե լը.
1) գյու ղում տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին
2) գյու ղա ցի նե րի մի ա վո րում
3) գյու ղա ցի ա կան մի ա ցյալ տն տե սու թյուն
4) գյու ղա ցի ա կան խորհր դային տն տե սու թյուն

14. Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնո րո շում նէ պը.
1) վե րա կանգն վեց ա զատ ա ռև տու րը
2) ար գել վեց դրա մա կան աշ խա տա վար ձի կի րա ռու մը
3) աշ խու ժա ցան ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րը քա ղա քի և գյու ղի միջև
4) պա րեն հար կի փո խա րեն մտց վեց պա րեն մաս նատ րու մը
5) խոշոր և միջին բոլոր ձեռնարկությունները սեփականաշնորհվեցին

15.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք խորհր դային ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի բնո
րոշ գծե րից չեն.

1) ե րկ կու սակ ցա կան հա մա կար գի հաս տա տու մը
2) իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղե րի իրական տա րան ջատումը
3) մի ա կու սակ ցա կան հա մա կար գի հաս տա տու մը
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4) իշ խող կու սակ ցու թյան ներ սում ը նդ դի մու թյան ո չն չա ցու մը 
5) իշխանու թյան բռ նա զավ թու մը այդ կու սակ ցու թյան կող մից 
6) ը նդ դի մու թյան առ կա յու թյու նը խորհր դա րա նում 
7) գաղափարախոսական բազմակարծության վերացումը
8) եկեղեցու նկատմամբ անհանդուրժողական քաղաքականությունը

16. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնո րոշ ի րա վա պաշտ պա նին.
ա) պայ քա րում էր բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան հա մար
բ)  ա նըն դու նե լի էր հա մա րում խորհր դային օ րենք նե րը և պաշ տո նա պես հռ չակ ված 

ար ժեք նե րը
գ)  խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րից պա հան ջում էր պահ պա նել օ րենք նե րը և 

ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյու նը 
դ) խորհր դային իշ խա նու թյան դեմ զին ված պայ քար էր մղում 
ե) պայ քա րում էր մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար
1) բ, ե  2) ա, դ   3) գ, ե    4) գ, դ

17. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնո րոշ այ լա խո հին.
1) պայ քա րում էր մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար
2)  ա նըն դու նե լի էր հա մա րում խորհր դային օ րենք նե րը և պաշ տո նա պես հռ չակ ված 

ար ժեք նե րը
3)  խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րից պա հան ջում էր պահ պա նել օ րենք նե րը և ԽՍՀՄ 

Սահ մա նադ րու թյու նը 
4)  խորհր դային իշ խա նու թյան և մարքս–լե նի նյան գա ղա փա րա խո սու թյան դեմ գա

ղա փա րա կան պայ քար էր մղում 
5)  ըն դու նում էր խորհր դային օ րենք նե րն ու պաշ տո նա պես հռ չակ ված ար ժեք նե րը և 

պայ քա րում էր դրանց պաշտ պա նու թյան հա մար
6)  խորհր դային իշ խա նու թյան և մարքս–լե նի նյան գա ղա փա րա խո սու թյան դեմ պայ

քա րում էր ու ժային և գա ղա փա րա կան մի ջոց նե րով

18.  ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի կող մից հայ–թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը կար գա վո րե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյու նը ստա ցել է 
«…… դի վա նա գի տու թյուն» ան վա նու մը.

1) Շախ մա տային    3) Հայ կա կան հար ցի
2) Ֆուտ բո լային    4) Նա խա պայ ման նե րի

19. Շու շի ի ա զա տագր ման գոր ծո ղու թյու նը ստա ցավ «………» ան վա նու մը.
1) Օ ղակ (Կոլ ցո)    3) Հար սա նիք լեռ նե րում
2) Ա ղեղ     4) Հար սա նյաց հան դես

20.  Ազ գե րի լի գայի ըն դու նած ո րոշ մամբ` Կի լի կի ա յում կամ Թուրքիայի հյու սի ս–
արևե լյան վի լայեթ նե րում հայ գաղ թա կան նե րի բնա կու թյան հա մար ստեղծ վե
լիք շրջանը կոչ վեց`

1) Հայ կա կան տուն    3) Ազ գային օ ջախ
2) Տունն Կի լի կի ոյ    4) Հայոց օ ջախ 
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21.   Խորհր դային Հա յաս տան ներ գաղթն ի րա կա նաց նե լու հա մար կա ռա վա րու
թյանն ա ռըն թեր ստեղծ ված մար մի նը կոչ վում էր`

1) Գաղ թա կան նե րի զբաղվածության կո մի տե
2) Ներ գաղ թող նե րի պե տա կան կո մի տե
3) Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե
4) Ար տա սահ մա նից ներ գաղ թող հայե րի ըն դուն ման կո մի տե 

22.  Հայ ազ գաբ նակ չու թյան շա հե րը պաշտ պա նե լու և ազ գային հիմ նախն դիր նե
րին հե տա մուտ լի նե լու նպա տա կով Ա ՄՆ–ո ւմ դաշ նակ ցու թյան կող մից ստեղծ
ված կազ մա կեր պու թյու նը կոչ վում էր`

1) Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րես կամ Ազ գային խոր հուրդ
2) Հայ կա կան ազ գային կո մի տե կամ Հայ դա տի հանձ նա խումբ
3) Ազ գային պատ վի րա կու թյուն
4) Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե

23.  Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բա ցատ րու թյա նը.
1) նէպ     3) ար դյու նա բե րա ցում
2) կոմունա     4) հա մա տա րած կո լեկ տի վա ցում
      5) կու լա կա թա փու թյուն

 ա.  խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրս, ո րի շնոր հիվ ե րկ րի հա
մա խառն ար տադ րան քի մեջ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը պետք 
է գե րա զան ցեր գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ծա վա լին

բ.  խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրս, ո րի շնոր հիվ ե րկ րի հա
մա խառն ար տադ րան քի մեջ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը պետք է 
հաս ներ ա ռևտ րի ծա վա լին

գ.  մի ջակ և չքա վոր բո լոր գյու ղա ցի նե րի բռ նի ան դա մագ րու մը կո լեկ տիվ տն տե սու
թյուն նե րին

դ.  գյուղացիական միացյալ տնտեսություն
ե.  ո ւն ևոր գյու ղա ցի ու թյան ու նեզր կում
զ.  խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրս, ո րի նպա տակն էր շու կա յա

կան հա րա բե րու թյուն նե րի հեն քի վրա վե րա կանգ նել ու զար գաց նել տն տե սու թյու նը 

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

24.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնորոշ նէպին.
 1) դրամական աշխատավարձի կի րա ռու մից հրաժարումը
2) ա զատ ա ռև տրի վե րա կանգն ումը
3)  քա ղա քի և գյու ղի միջև ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի աշ խու ժա

ցումը
4) պա րեն հար կի փո խա րեն պա րեն մաս նատ րման կիրառումը



ZANG
AK

337

5)  հար կի չա փի ո րոշ վելը մինչև ցանք սը և տար վա ըն թաց քում այն երկու անգամ 
փո փո խելը 

6)  գյուղատնտեսական մթերքների բռ նագ րա վում նե րի ժամանակավոր դադա
րեցումը

7) մանր և միջին բոլոր ձեռնարկությունների պետականացումը
8) հա ցա հա տի կի և այլ մթերք նե րի բռ նագ րա վում նե րի արգելումը

25. Գտնել սխալ պատասխանը:
Ի՞նչ էր Ստալինի անձի պաշտամունքը.

1)  Ստալինի տեղի և դերի օբյեկտիվ արժևորումը
2)  Ստալինի դերի խիստ գերագնահատում, երբ նրան էին վերագրվում ողջ ժողովրդի 

ջանքերով նվաճված հաջողությունները, ԽՍՀՄ առաջընթացը և հաղթանակները
3)  խորհրդային հասարակության մեջ տեղ գտած խիստ բացասական երևույթ, որը 

հանգեցրեց հասարակության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի խեղման
4)  խորհրդային հասարակության մեջ տեղ գտած խիստ բացասական երևույթ, որը 

հան գեցրեց անօրինականությունների, անմեղ մարդկանց հալածանքների ու 
ոչնչացման

26. Գտնել ճիշտ պատասխանը.
ԽՍՀՄ–ն արդյունաբերացնել նշանակում էր՝

1)  հաստատել կառավարման վարչահրամայական եղանակ և կուսակցական ամե
նատիրություն

2)  վերացնել մանր, անհատական գյուղացիական տնտեսությունները և ստեղ ծել 
կոլտնտեսություններ

3)  ստեղծել արդյունաբերական ճյուղեր, կառուցել գործարաններ, ֆաբրիկաներ, եր
կաթուղիներ, հասնել նրան, որ ԽՍՀՄ–ի տնտեսության մեջ գերիշխող դառնար 
արդյունաբերությունը

4)  երկրում վերացնել անգրագիտությունը

27. Ո՞րն է «ՕՄՕՆ» հասկացության բացատրությունը.
1)  բանակի մասնագիտացված ջոկատայիններ
2)  բանակի հատուկ նշանակության ջոկատներ
3)  միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատներ
4)  զինված մասնավոր գրոհայիններ

28.  Իրանական Ատրպատականի անունով առաջին անգամ պայմանականորեն 
«Ադրբեջան» կոչված պետությունը 1918 թ. մայիսի 27–ին ի՞նչ անվանումով հայ
տարարվեց անկախ.

1)  Արևելաադրբեջանական մուսուլմանական հանրապետություն
2)  Հյուսիսային Ադրբեջան
3)  Արևելակովկասյան մուսուլմանական հանրապետություն
4)  Խորհրդային Ադրբեջան
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29.  Ի՞նչ անվանում ստացավ Առանձին հայկական կորպուսի հիման վրա 1918 թ. 
սեպտեմբերին վերակազմավորված զորամիավորումը.

1)  Հայկական կորպուս   
2)  Հայկական դիվիզիա 
3)  Հայկական առանձին հարվածային զորամաս
4)  Հատուկ գունդ

30.  1919 թ. մայիսի 28–ին Հայաստանի կառավարության կողմից ընդունված փաս
տաթուղթը կոչվում էր.

1)  Հայաստանի անկախության հռչակագիր
2)  Արևմտյան Հայաստանում գեներալ–կոմիսարության ստեղծման ակտ
3)  ՀՀ–ում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիր
4)  Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ակտ

31.  1920 թ. մայիսին Հայաստանում ստեղծված վարչական չորս միավորները կոչ
վում էին՝

1) մարզ  2)  շրջան  3)  նահանգ  4)  գավառ

32.  Ի՞նչ կարգավիճակ (պաշտոն) ուներ Միհրան Տամատյանը 1920 թ. օգոստոսի 
4– ին՝ Ադանայում Կիլիկիայի ինքնավարության հռչակման նախօրյակին.

1)  Հայկական լեգեոնի հրամանատար
2)  Հայ ազգային պատվիրակության Կիլիկիայի լիազոր ներկայացուցիչ
3)  Հաճընի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար
4)  Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր

33.  Փետրվարյան ապստամբությունից հետո Խորհրդային Հայաստանում կիրառ
ված քաղաքականությունը կոչվում էր՝

1)  ռազմական կոմունիզմ    3)  կոլեկտիվացում
2)  արդյունաբերացում    4)  նէպ

34.  Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ 1992 թ. օգոստոսի 15–ին ԼՂՀ–ում 
ստեղծ ված մարմինը կոչվում էր՝

1)  Պաշտպանության պետական կոմիտե
2)  Ինքնապաշտպանության կոմիտե
3)  ԼՂՀ պաշտպանության բանակ
4)  Արցախի պաշտպանության պետական խորհուրդ

35.  Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները.
1)  1919 թ. սեպտեմբերին ստեղծված Հայաստանի միավորված բոլշևիկյան կազ

մակերպությունների կենտրոնական ղեկավար մարմինը հայտնի էր «Հայաստանի 
կոմիտե» անունով:

2)  Մենշևիկներն ու բոլշևիկները սոցիալ–դեմոկրատական ուղղության ներկա
յացուցիչներ էին:
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3)  Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր բարձրագույն մարմինը 
կոչվում էր խորհրդարան:

4)  Հայաստանում 1919 թ. ստեղծված սկաուտական կազմակերպություններից մեկը 
կոչվում էր «Սպարտակ»:

5)  Սոցիալ–դեմոկրատներին անվանում էին նաև էսէռներ:

36.  Ի՞նչ անուններով էր հայտնի 1916 թ. հոկտեմբերի վերջին Լոնդոնում ձեռք բեր
ված համաձայնությամբ հիմնականում հայ կամավորականներից ստեղծված 
զորամիավորը.

1)  Հայկական գումարտակ    4)  Պաղեստինյան լեգեոն
2)  Արևելյան լեգեոն    5)  Հայկական լեգեոն
3)  Հայկական հարվածային գունդ

37. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների ճիշտ բացատրությունները.
1)  ԽՍՀՄ–ում առաջնահերթ կարգով թեթև արդյունաբերական և սննդի ձեռնարկու

թյունների ստեղծման քաղաքականությունը կոչվեց արդյունաբերացում:
2)  1920–ական թթ. երկրորդ կեսից ԽՍՀՄ–ում իրականացված քաղաքական կուրսը 

կոչվում է «ռազմական կոմունիզմ»:
3)  Նէպի տարիներին իրենց աշխատանքի շնորհիվ կայուն գյուղացիական տնտե

սություն ստեղծած խավը հայտնի էր կուլակ անվանումով:
4)  1920–ական թթ. ստեղծված գյուղացիական միացյալ տնտեսությունների ձևե  րից 

էին սովխոզները, արտելները, կոմունաները:
5)  Գյուղացիության մեծամասնությունը կազմող միջակ գյուղացուն ունե  զրկման, ըն

տանիքով գյուղից վտարման քաղաքականությունը կոչվեց կուլա  կաթափություն:

38. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները.
1)  Նէպի տարիներին իրենց աշխատանքի շնորհիվ կայուն գյուղացիական տնտե  

սություն ստեղծած խավը հայտնի էր կուլակ անվանումով:
2)  1923 թ. նոյեմբերին Երևանում գումարված այն համաժողովը, որտեղ հնչակ  յան

ները հանդես եկան իրենց վերացման մասին հայտարարությամբ, կոչ  վեց ինք
նավերացման համագումար:

3)  Լենինի մահից հետո Լ. Տրոցկու, Ի. Ստալինի և Լ. Կամենևի գլխավորությամբ 
հանդես եկած ընդդիմությունը հայտնի է տրոցկիստական անունով:

4)  1930–ական թթ. կեսից ԽՍՀՄ–ում հաստատված համակարգը հայտնի է տո 
տալիտար անունով:

5)  Այն կազմակերպությունը, որին պաշտոնական եկեղեցու դեմ պայքարում օգտա
գործում էին խորհրդային իշխանությունները, կոչվում էր «Ազատ եկե  ղեցական 
եղբայրություն» կամ «Նոր եկեղեցի»:

39. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների ճիշտ բացատրությունները.
1)  Խորհրդային իրականությունն առանց ուժային միջոցների, գաղափարական 

ճա նա պարհով փոփոխելու պայքարի ուղին ընտրած մարդկանց կոչում էին 
1960–ական թթ. հայտնված նոր հասկացությամբ՝ այլախոհ:
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2)  Երևանում տեղի ունեցող հանրահավաքների վայր Թատերական հրա  պա  րակն 
այժմ կոչվում է Անկախության հրապարակ:

3)  1989 թ. դեկտեմբերի 1–ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի արտահերթ նստա
շրջանում ընդունված որոշումը վերնագրված էր «Հայաստանի Հան  րապե տու
թյան և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերամիավոր  ման մասին»:

4)  Ազգային միացյալ կուսակցության 1973 թ. ձևավորված ղեկավար մարմինը` խոր
հուրդը, որդեգրեց մի ռազմավարություն, որը կոչվեց «Անկախություն` հանրա
քվեի ճանապարհով»:

5)  1991 թ. գարնանը ԼՂԻՄ Մարտակերտի շրջանի Գետաշեն, Մարտունաշեն և Շա
հումյան բնակավայրերում խորհրդային բանակի հետ համագործակցու  թյամբ 
ադրբեջանական իշխանությունների իրականացրած գործողությունը կոչվում էր 
«Կոլցո»` «Օղակ»:

40. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները.
1)  Մինչև 1991 թ. նոյեմբերի կեսերը նոր ինքնիշխան պետությունների ղեկա  վար  նե

րի քննարկած միութենական պայմանագրի նախագծի վերջնական տար  բերա
կում նոր միությունը բնութագրվում էր որպես «համադաշնային ժո  ղովրդական 
պետություն»:

2)  1947 թ. ապրիլի 30–ից մայիսի 4–ը Նյու Յորքում կայացած Հայկական հա  մաշ
խարհային կոնգրեսի նախաձեռնող կազմակերպությունը կոչվում էր Ամե  րիկայի 
Հայկական ազգային խորհուրդ:

3)  1987 թ. հունիսի 18–ին 1915 թ. հայերի ցեղասպանությունը դատապարտած մար  
մինը կոչվում էր Եվրոպական միություն:

4)  Էջմիածնում հիմնված մշակութային–պատմական ինստիտուտը 1925 թ. վե  րա   
փոխվելուց հետո կոչվեց Գիտության և արվեստի ինստիտուտ:

5)  1988 թ. փետրվարի 20–ին ԼՂԻՄ մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանի օրա
կարգում դրված հարցը վերնագրված էր` «Լեռնային Ղարաբաղի Ինք  նա  վար Մարզի 
Գերագույն խորհրդի միջնորդությունը` երկրամասը Ադրբե  ջանական ԽՍՀ–ից 
հանելու և Հայկական ԽՍՀ–ի կազմի մեջ մտցնելու մասին»:

6)  1920–ական թթ. ստեղծված գյուղացիական միացյալ տնտեսությունների ձևերից 
էին սովխոզները, արտելները, կոմունաները:

41.  Ընտրել այն տերմինները կամ հասկացությունները, որոնց կիրառումը կապ 
ված է Խորհրդային Հայաստանի պատմության հետ.

1)  Արտակարգ հանձնաժողով
2)  Զեմստվային հանձնաժողով
3)  Զանգեզուր–Ղարաբաղի մարզային խորհուրդ
4)  Ազգային բյուրո
5)  Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Բոլշ ևիկ նե րի 1920 թ. Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը պարտ վեց, ո րով հետև` 
1)  ըն թա նում էր թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը, և բնակ չու թյու նը չպաշտ պա նեց 

նրանց 
2) Խորհր դային Ռու սաս տա նը չա ջակ ցեց
3) Վրաս տա նը չտ րա մադ րեց խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
4) լուրջ նա խադ րյալ ներ չկային 
5) բոլշ ևիկ նե րը հույ սը դրել է ին մի այն ի րենց ու ժե րի վրա
6) ա պս տամ բու թյու նը մի ա ժա մա նակ չսկս վեց տար բեր վայ րե րում
7) Ադրբեջանը խորհրդայնացվել էր

2.  Անգ լի ան Ա նդր կով կա սում վա րում էր ա դր բե ջա նա մետ քա ղա քա կա նու թյուն, 
ո րով հետև`

1)  կա րիք ու ներ Ա դր բե ջա նի զին ված ու ժե րի ա ջակ ցու թյա նը Բաք վի կո մու նայի դեմ 
պայ քա րում  

2) ձգ տում էր իր վե րահս կո ղու թյան տակ պա հելու ան դր կով կա սյան եր կա թու ղին 
3) ձգ տում էր իր տնօ րի նու թյան տակ պա հելու Բաք վի նավ թը
4) օգ տա գոր ծում էր Ա դր բե ջա նին որ պես հա կակ շիռ Թուր քի այի դեմ

3. ՀՀ–ն 1920 թ. վեր ջին խորհր դայ նաց վեց, ո րով հետև` 
1) Վրաս տա նը չտ րա մադ րեց խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
2)  Խորհր դային Ռու սաս տանն այդ ժա մա նակ դրեց Հա յաս տանն ան մի ջա պես 

խորհր դայ նաց նե լու պա հանջ
3)  Թուր քի ան ու Ռու սաս տա նը դար ձել է ին սերտ դաշ նա կից ներ և ու զում է ին կոր ծա

նել Ան տան տի դաշ նա կից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
4)  Ան տան տի ե րկր նե րը ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը ու շա ցու մով տրա մադ րե ցին խոս

տաց ված օգ նու թյու նը 
5)  հայ բոլշ ևիկ նե րին ա ջակ ցե ցին ռու սա կան Կար միր բա նա կը և Խորհր դային 

Ա դրբե ջա նը
6) հաղ թա կա նո րեն ա վարտ վեց աշ խա տա վոր ժո ղովր դի ա պս տամ բու թյու նը
7) ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեցին բոլշևիկները

4. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը ա վարտ վեց պար տու թյամբ, ո րով հետև`
1)  ըն թա նում էր թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը, և բնակ չու թյու նը չպաշտ պա նեց 

ա պս տամբ նե րին 
2) Խորհր դային Ռու սաս տա նը կանգ նած էր Հայ հեղ կո մի թի կուն քին
3) Վրաս տա նը չտ րա մադ րեց խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
4) Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը հա մա ժո ղովր դա կան բնույթ չու ներ



ZANG
AK

342

5. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան հետ ևանք ներ.
1)  Այն սթա փեց նող ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի վրա, 

ստի պեց ա ռա վել զգու շո րեն գոր ծել: 
2) Արցախը և Սյունիքը մնացին ՀՍԽՀ–ի կազ մում:
3) Հա յաս տա նում սկ սե ցին կի րա ռել ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու նը:
4)  Հա սա րա կու թյան մեջ հան դուր ժո ղա կա նու թյան մթ նո լորտ ստեղ ծե լու նպա տա

կով Հայ հեղ կո մը հա մա նե րում ըն դու նեց: 
5)  Խորհրդային իշխանությունները ձեռնամուխ եղան հայկական բանակի աքսոր

ված սպաներին հանրապետություն վերադարձնելու գործին:
6)  Սկսվեց Խորհրդային Հայաստանի գյուղատնտեսության համատարած կոլեկ

տիվացումը:
7) Խորհր դային իշ խա նու թյու նը ձեռ նա մուխ ե ղավ հայ կա կան բա նա կի աք սոր ված 
սպա նե րին ա զատ ար ձա կե լու և հան րա պե տու թյուն վե րա դարձ նե լու գոր ծին:

6.  Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման հա մա ձայ նագ րով` 
ա. Ջա վախքն ամ բող ջու թյամբ մի աց վեց Խորհր դային Հա յաս տա նին 
բ.  Լո ռին, բա ցա ռու թյամբ Հյու սի սային Լո ռու հայ կա կան մի խումբ գյու ղե րի 

(Աղ– Քյոր փի, Օփ րեթ, Խո ժոռ նի և այլն), մնում էր Խորհր դային Հա յաս տա նին 
գ.  Լո ռին, բա ցա ռու թյամբ Հա րա վային Լո ռու հայ կա կան մի խումբ գյու ղե րի, մի աց

վեց Խորհր դային Վրաս տա նին
դ.  Ջա վախքն ան ցավ Վրաս տա նին 
ե. Ա խալ քա լա քը մնաց Հա յաս տա նին, ի սկ Ա խալց խան` Վրաս տա նին

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

7.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Խորհր դային Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րաց ման 
ար դյունք ներ.

ա.  Հիմ նադր վեց քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյու նը:
բ. Գյում րին դար ձավ պղն ձար դյու նա բե րու թյան կենտ րոն:
գ.  Ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րին կա ռուց վեց 18 ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու

թյուն:
դ.  Ա ռա ջին եր կու հն գա մյակ նե րի տա րի նե րին կա ռուց վեց 44 ար դյու նա բե րա կան 

ձեռ նար կու թյուն: 
ե. Ղա փա նը դար ձավ ոս կու ար դյու նա հան ման կենտ րոն:
զ. Բան վոր նե րի թիվն ա ճեց և 1940 թ. կազ մեց 500 000: 
է. Եր ևա նում կա ռուց վեց ար հես տա կան կաու չու կի ԽՍՀՄ ա ռա ջին գոր ծա րա նը:
1) ա, դ, է   2) ա, գ, ե  3) բ, ե, զ  4) բ, դ, է

8.   Նէ պի ձա խող ման և այդ քա ղա քա կա նու թյու նից հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րից է ին՝ 
1)  ռազ մա կան կո մու նիզ մի ժա մա նակ նե րի գոր ծե լա կեր պի վե րա կանգ նու մը
2) գնե րի ա զա տա կա նա ցու մը
3)  պե տու թյան` տա րեց տա րի մե ծա ցող մի ջամ տու թյու նը ե րկ րի տն տե սա կան 

կյան քին
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4) հա ցամ թե րում նե րի բնա գա վա ռում 1927–1928 թթ. ա ռա ջա ցած դժ վա րու թյուն նե րը 
5) ձեռ նար կու թյուն նե րի տն տե սա կան ի նք նու րույ նու թյան ա վե լա ցու մը
6) ան ցու մը կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան ե ղա նա կին
7) ազգային հարցի լուծման անհրաժեշտությունը

9.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Հա յաս տա նում նէ պի կեն սա գործ ման ար դյունք ներ.
ա. դա սա կար գային պայ քա րի վե րա ցու մը ե րկ րում
բ. գյու ղատն տե սու թյան վե րա կանգ նու մը
գ. ձեռ նար կու թյուն նե րի տն տե սա կան ի նք նու րույ նու թյան վե րա ցու մը
դ.  ար դյու նա բե րու թյան կար ևո րա գույն ճյու ղե րից մե կի` պղն ձար դյու նա բե րու թյան 

վե րա կանգ նու մը 
ե. տն տե սու թյան ար դյու նա բե րա ցու մը
զ. տն տե սու թյան հաս նե լը զար գաց ման նա խա պա տե րազ մյան` 1939 թ. մա կար դա կին 
է. բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բա րե լա վու մը

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

10.   Նէ պի սկզբ նա կան շր ջա նում շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի աշ խու ժա ցու
մը նպաս տեց, որ`

1) պե տու թյու նը հրա ժար վի տն տե սա կան կյան քին մի ջամ տե լուց
2) ե րկ րում հաս տատ վի ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն
3) ան ցում կա տար վի խոր հուրդ նե րի իշ խա նու թյու նից հեղ կոմ նե րի իշ խա նու թյան 
4) բնամ թե րային հար կը փո խա րին վի դրա մա կան հար կաձ ևով 

11.   Խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը 1953 թ. մայի սին պաշ տո նա պես հայ տա րա
րեց, որ Թուր քի այից ոչ մի տա րած քային պա հանջ չու նի, ո րով հետև` 

ա. Թուր քի ան դար ձել էր ԽՍՀՄ–ի դաշ նա կից եր կիր
բ. սկս վել էր սա ռը պա տե րազ մը
գ. Ստա լի նը խու սա փեց Թուր քի այի հետ ռազ մա կան բա խու մից
դ. ստեղծ վել էր Հյու սի սատ լան տյան դա շին քը, և Թուր քի ան ան դա մակ ցել էր դրան 
ե.  Վար շա վյան դա շին քի ե րկր նե րը չա ջակ ցե ցին խորհր դային պե տու թյա նը այդ 

հար ցում

1) ա, դ  2) բ, գ   3) բ, դ   4) գ, ե 

12.  Ին չո՞ւ Ստա լի նը Պոտս դա մի կոն ֆե րան սում զի ջեց և քն նար կու մից հա նեց հայ
կա կան տա րածք նե րի հար ցը.

1) Ա ՄՆ–ի նա խա գահ Ռուզ վել տը պաշտ պա նում էր Թուր քի ային:
2) Ա նգ լի այի վար չա պետ Չեր չի լը պաշտ պա նում էր Թուր քի այի շա հե րը:
3) Ճա պո նի ան և Գեր մա նի ան պաշտ պա նում է ին Թուր քի ային:
4) Ստա լի նը զգու շա ցավ, թե Ա ՄՆ–ն կհար ձակ վի ԽՍՀՄ–ի վրա: 
5)  Ա ՄՆ–ի նա խա գահ Թրու մա նը փոր ձում էր հար ցը դարձ նել խորհր դա–թուր քա

կան ե րկ կողմ քն նարկ ման ա ռար կա:
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13.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» 
պատ մա կան փաս տաթղ թի դրույթ նե րի կեն սա գործ ման ար դյունք ներ. 

ա.  ՀԽՍՀ–ն վե րան վան վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն. Հա յաս տա նի պատ
մու թյան մեջ սկս վեց ա ռա ջին հան րա պե տու թյան շր ջա նը:

բ. Հան րա պե տու թյու նում ամ բողջ գոր ծա վա րու թյու նը կա տար վում է մի այն հայե րե նով:
գ.  Ե րկ րի տն տե սու թյան հիմ քում դր վե ցին պե տա կան սե փա կա նա տի րա կան և պլա

նային տն տե սու թյան սկզ բունք նե րը:
դ. Հա յաս տա նը ստեղ ծեց սե փա կան դրա մա կան մի ջոց ներ: 
ե. Բո լոր ձեռ նար կու թյուն նե րը պե տա կա նաց վե ցին:
զ. Հո ղը՝ ի բրև մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն, տր վեց գյու ղա ցուն:

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

14.  1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի հան րաք վե ի ար դյուն քում Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը՝

1) ըն դու նեց « Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռ չա կա գի րը»
2) դուրս ե կավ Ա ՊՀ–ի կազ մից
3) մտավ Ա ՊՀ–ի կազ մը
4) հռ չակ վեց ան կախ պե տու թյուն

15. 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի հետ ևան քով՝
1) հան րա պե տու թյան նա խա գահ ը նտր վեց Ռ. Քո չա րյա նը
2) մար դիկ դուրս ե կան հան րա հա վա քի և ցույ ցե րի
3) ը նդ դի մա դիր հիմ նա կան ու ժե րը մի ա վոր վե ցին ՀՀՇ–ի շուր ջը
4) վար չա պետ նշա նակ վեց Ա նդ րա նիկ Մար գա րյա նը

16. 1991 թ. փետր վա րին ըն դուն ված օ րեն քի ար դյուն քում՝
1) ՀՀ–ո ւմ ստեղծ վեց բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կարգ
2) կա սեց վեց դաշ նակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյու նը Հա յաս տա նում
3) ձևա վոր վեց « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան մի ա վո րու մը
4) սկս վե ցին ը նդ դի մու թյան ա ռաջ նորդ նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րը

17.  ՀՀ ը նդ դի մա դիր ու ժե րի մի ա վոր ման հետ ևան քով 2008 թ. օ գոս տո սին 
ձևա  վոր վեց`

1) ՀԱԿ–ը   2) ՀՀԿ –ն  3) ԲՀԿ –ն  4) ՄԱԿ–ը

18.  Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը 1930–ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սին հայ րե նա դար ձու թյան 
ը նդ հատ ման պատ ճառ չէր. 

1) խորհր դային ե րկ րում ծա վալ ված քա ղա քա կան բռ նու թյուն նե րը 
2) Խորհր դային Հա յաս տա նի վրա Թուր քի այի հար ձակ ման վտան գի ա ճը
3) Խորհր դային Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա տու մը
4)  հայ րե նա դարձ նե րի նկատ մամբ խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի կի րա ռած բռնու

թյուն նե րը
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19.   Հայ գաղ թա կան ներն ա ռա ջին հեր թին ձգ տում է ին հաս տատ վելու այն ե րկր նե
րում, ո ւր կար հայ կա կան հա մայնք, ո րով հետև` 

1) ա կն կա լում է ին այդ ե րկր նե րի սո ցի ա լիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը
2) այդ ե րկր նե րում կար ժո ղովր դա վա րա կան ու ժեղ իշ խա նու թյուն
3) ա կն կա լում է ին ի րենց ազ գա կից նե րի օ ժան դա կու թյու նը 
4) այդ ե րկր նե րը հե ռու է ին Թուր քի այից

20. Ան կա րայի պայ մա նագ րի ար դյուն քում` 
1) Ռու սաս տա նը հրա ժար վեց Սև րի պայ մա նա գի րը ի րա գոր ծե լուց
2) սր վե ցին հա րա բե րու թյուն նե րը Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի միջև
3) Ֆրան սի ան Կի լի կի այի ման դա տը հանձ նեց Ա նգ լի ային 
4) Ֆրան սի ան Կի լի կի ան հանձ նեց թուր քե րին 

21. Գտ նել սխալ պա տաս խա նը.

Չ մեր ժե լով հայ րե նա դար ձու թյան կար ևո րու թյու նը՝ դաշ նակ ցու թյու նը տագ նա պում 
էր զանգ վա ծային ներ գաղթ ի րա կա նաց նե լու հար ցի վե րա բե րյալ, ո րով հետև`
1)  Հայ դա տի, հայ պա հան ջա տի րու թյան մի ակ ար ծար ծո ղը մնում էր սփյուռ քա հա

յու թյու նը
2)  Խորհր դային Հա յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա ղա քա կա նու

թյուն վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ի սկ ԽՍՀՄ–ը մտա դիր չէր հան դես գալ Հայ
կա կան հար ցի լուծ ման օգ տին

3) զանգ վա ծային ներ գաղ թը կա րող էր վնա սել խո շոր և կա յա ցած գաղ թօ ջախ նե րին
4)  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վել էր հայ կա կան հո ղե րը վե րա դարձ նե լու 

պա հան ջից

22.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո սկս ված զանգ
վա ծային հայ րե նա դար ձու թյան պատ ճառ նե րից. 

1) Ա ՄՆ–ի հե ղի նա կու թյան բարձ րա ցու մը
2)  Հայ կա կան հո ղե րը Թուր քի այից պա հան ջե լու և Հա յաս տա նին մի աց նե լու հայ 

քա ղա քա կան–ազ գային ու ժե րի մտայ նու թյան ա ճը
3) Խորհր դային Հայաստանի հեղինակության բարձրացումը
4) Յալ թայի կոն ֆե րան սի կող մից հա յան պաստ ո րո շում նե րի ըն դու նու մը
5) Թուրքիայի անդամակցելը ՆԱՏՕ–ին

23.  Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո սկս ված զանգ վա
ծային հայ րե նա դար ձու թյան ը նդ հատ ման պատ ճառ նե րից չէր. 

1) սա ռը պա տե րազ մի ի րո ղու թյու նը
2) խորհր դա–թուր քա կան բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սեր տա ցու մը
3) խորհրդային երկրի տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րը
4) ԽՍՀՄ–ի ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի նոր բա ցա սա կան դրս ևո րում նե րը
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24. Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը Ա րմ ֆա նի ստեղծ ման պատ ճառ չէր. 

1) գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րի թվա քա նա կի ա ճը  
2) գի տա կան աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը
3) մի աս նա կան գի տա կան կենտ րո նի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը
4) գի տա տեխ նի կա կան հե ղա փո խու թյան ծա վա լու մը 

25.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են 1950–1960–ա կան թթ. հա յա գի տու թյան զար գաց
ման ար դյունք ներ.

ա. « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն» բազ մա հա տո րյա կի հրա տա րակ ման սկիզ բը 
բ. «Հ րազ դան», « Նաի րի» և այլ է լեկտ րո նային հաշ վիչ բարդ մե քե նա նե րի նա խագ ծու մը
գ. « Հայ նոր գրա կա նու թյան պատ մու թյան» ե րեք հա տոր նե րի հրա տա րա կու մը
դ. ու րար տա կան և հել լե նիս տա կան շր ջա նի հու շար ձան նե րի պե ղում նե րը 
ե. Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րա նի վե րած վե լը գի տա հե տա զո տա կան խո շոր կենտ րո նի
զ.«Եր կունք» և « Նա հա պետ» պատ մա կան կի նոն կար նե րի ստեղ ծու մը

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

26.   Սև րի պայ մա նա գի րը պատ մա կան տվյալ պայ ման նե րում չի րա գործ վեց, ո րով
հետև`

1)  Ան կա րայի ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը չճա նա չեց պայ մա նա գի րը և վա
րեց այն ձա խո ղե լու քա ղա քա կա նու թյուն

2)  Խորհր դային Ռու սաս տա նը չկա տա րեց իր վրա դր ված պայ մա նագ րային պար
տա վո րու թյուն նե րը

3)  Թուր քի այի սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ե րկ րում այլևս փաս տա կան իշ խա
նու թյուն չու ներ

4) քեմալականները չճանաչեցին այդ պայմանագիրը
5)  դաշ նա կից ե րկր նե րը ոչ մի այն ճն շում չգոր ծադ րե ցին քե մա լա կան նե րի վրա պայ

մա նա գի րը կա տա րե լու հար ցում, այլև հա մա գոր ծակ ցե ցին նրանց հետ
6) Հա յաս տա նը չստացավ Վրաստանի ա ջակ ցու թյունը
7) հայկական երկու պատվիրակությունները միասնական չէին գործում

27.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձություն
ների պատճառները.

1)  Հայաստանի Հանրապետությունում բռնապետական վարչակարգի առկա  յու  թյու
նը պատճառ դարձավ 1920 թ. Մայիսյան ապստամբության:

2)  Հայաստանում կոմկուսի իշխանության գլուխ անցնելու գլխավոր պատճառը ժո
ղովրդական լայն զանգվածների շրջանում հայ բոլշևիկների մեծ ազդե  ցությունն էր:

3)  1920 թ. հայ–ռուսական հարաբերությունների կտրուկ սրման պատճառը Կար  միր 
բանակի կողմից հայկական տարածքների ռազմակալումն էր:



ZANG
AK

347

4)  1920 թ. «Սրտագին և անկեղծ բարեկամության» պայմանագրի ի հայտ գալը պայ
մանավորված էր թուրք–ֆրանսիական համագործակցությամբ:

5)  Հայկական Սփյուռքի առաջացման պատճառը թուրքական պետության կող  մից 
իրականացված ցեղասպանությունն էր:

28.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձություն
ների պատճառահետևանքային կապերը.

1)  1919 թ. Արմենկոմի գործունեության արդյունքը որբ ու անապաստան հայ երեխա
ների փրկությունն էր:

2)  Գարեգին Նժդեհի գլխավորած հերոսական պայքարի արդյունքում Զանգեզուրը 
մնաց ՀՍԽՀ անբաժան մասը:

3)  1991 թ. փետրվարին ընդունված որոշման հետևանքով ՀՀ–ում ձևավորվեց միա
կուսակցական համակարգ:

4)  «Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին» փաստաթղթի դրույթ նե րի 
կենսագործման արդյունքում երկրի տնտեսության հիմքում դրվե ցին մաս նավոր 
սեփականատիրական և շուկայական տնտեսության սկզբունք ները:

5)  1920–1930–ական թթ. կոմունիստական կուսակցության ղեկավարության կող մից 
բռնությունների ու հալածանքների կիրառման գլխավոր պատճառը հրա ժա րումն 
էր «Ռազմական կոմունիզմից»:

6)  Փետրվարյան ապստամբության գլխավոր պատճառը «Դաշնակցություն» կու
սակ ցության և նախկին կառավարության անդամների բացահայտ հակա
խորհրդային քարոզչական և կազմակերպչական աշխատանքն էր:

29.  Թվարկվածներից որո՞նք են պատմական իրադարձությունների իրական ար
դյունքներ.

1)  Հայ–վրացական սահմանազատման համաձայնագրի արդյունքը Վրաստանի 
կազմում Ջավախքի ինքնավարությունն էր:

2)  Ի. Ստալինի մշակած «ՌՍԴԽՀ և անկախ հանրապետությունների փոխ հա րա
բերությունների մասին բանաձևի նախագծի» արդյունքը խորհրդային ազ գային 
հանրապետությունների ինքնիշխանության ընդլայնումն էր:

3)  Համազանգեզուրյան 1–ին համագումարի արդյունքը Ինքնավար Սյունիքը 
Հայաստանի Հանրապետություն հռչակելն էր:

4)  Խորհրդա–թուրքական «Սրտագին և անկեղծ բարեկամության» պայմա նագրի 
արդյունքը Նախիջևանի բռնակցումն էր Խորհրդային Ադրբեջանին:

5)  Խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերացման արդյունքն առաջին երկու 
հնգամյակների տարիներին 44 արդյունաբերական ձեռնարկության հիմնումն էր:

6)  Հայաստանում նէպի կենսագործման արդյունքը ժողովրդական տնտե սու թյան 
վերականգնումն էր:

30.  Ոչ միայն Արևմտյան, այլև Արևելյան Հայաստանի տարածքների զգալի մասը 
դուրս մնաց Խորհրդային Հայաստանի սահմաններից, որովհետև՝

1)  Պարսկաստանը չտրամադրեց Հայաստանին խոստացված օգնությունը
2)  խորհրդային ազգային հանրապետությունների կողմից ճանաչվեցին հայ–ադրբե 

ջանական և հայ–վրացական՝ մինչ այդ գոյություն ունեցող սահ մանները
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3)  Հայ–թուրքական, հայ–ադրբեջանական և հայ–վրացական սահմանների վերա
բերյալ վերջնական իրավարար վճիռ էր կայացվել դեռևս Փարիզի խաղաղու
թյան խորհրդաժողովում

4)  Խորհրդային Ռուսաստանի բոլշևիկյան ղեկավարությունը ՀՍԽՀ սահ ման ների 
որոշման հարցում ունեցավ ոչ հայանպաստ դիրքորոշում

31.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառահետևանքային կապերը.

1)  Արևելյան լեգեոնի ստեղծման նպատակը ռուսական զորքերի կազմում թուր քերի 
դեմ պատերազմում հայ կամավորների մասնակցությունն ապահովելն էր:

2)  Նէպի շնորհիվ բարելավվեց Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ–տնտեսական 
վիճակը:

3)  1918 թ. Կ. Պոլսում կոնֆերանս հրավիրելու համար Գերմանիայի շահագրգիռ 
լինելու իրական պատճառը Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագիրը վերանայելու 
ձգտումն էր:

4)  Մայիսյան ապստամբության հետևանքը Հայաստանում խորհրդային իշխա նու
թյան հաստատումն էր:

5)  Փետրվարյան ապստամբության հետևանքը հայկական բանակի աքսորված 
սպաներին ազատ արձակելու և հանրապետություն վերադարձնելու գործըն
թացի ծավալումն էր:

32.  Ընտրել սխալ պատասխանները:
1920 թ. նոյեմբերի 18–ին Հայաստանի կառավարությունը ընդունեց զինադադա րի 
թուրքական պայմանները, որովհետև՝

1)  սթափ էր գնահատում պատերազմում Հայաստանի անհուսալի դրությունը
2)  Հայաստանին օգնության կոչն անարձագանք մնաց մեծ տերությունների կողմից
3)  ձգտում էր կասեցնելու թուրքերի առաջխաղացումը դեպի երկրի խորքերը
4)  գերվել էին մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան հայ սպաներ
5)  անհրաժեշտ էր ժամանակ շահել` Ռուսաստանից ուղարկված անհրաժեշտ ռազ

մական օգնությունը ստանալու համար
6)  թուրքական կողմն ընդունել էր ռուսական կողմի միջնորդությունը` Հայաս տանի 

հետ արդարացի, դեմոկրատական հաշտություն կնքելու վերաբերյալ

33. Ընտրել սխալ պատասխանը:
Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները խոր դժգոհություն հայտնեցին 
Կարսի պայմանագրից, որովհետև`

1)  Նախիջևանը` որպես «Նախիջևանի մարզ», ինքնավար տարածքի կարգա վի ճա
կով փոխանցվելու էր Խորհրդային Ադրբեջանի խնամակալությանը` պայ մանով, 
որ վերջինս այն չի զիջելու մի երրորդ պետության

2)  Խորհրդային Հայաստանը Կարսի պայմանագիրը ստորագրեց Խորհրդային 
Ռուսաստանի պարտադրանքով
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3)  Հայաստանը երբեք էլ չէր կարող հրաժարվել իր պապենական հողերի հան դեպ 
պահանջներից

4)  միջազգային իրավական նորմերի տեսանկյունից Կարսի պայմանագիրն ինքնու
րույն փաստաթուղթ չէր

34. Ամերիկայի Հայկական ազգային խորհրդի գործունեության արդյունքում՝
1)  հրավիրվեց Հայկական համաշխարհային կոնգրեսը
2)  կազմակերպվեց օգնություն ԼՂՀ–ին
3)  կազմակերպվեց օգնություն Հայաստանի առաջին հանրապետությանը
4)  կազմակերպվեց Արևելյան լեգեոնը

35.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների հետևանքները.

ա.  1930–ական թթ. խորհրդային երկրում ծավալված բռնաճնշումների հե տևանքը 
Սփյուռքի հետ հարաբերությունների ընդհատումն էր:

բ.  1950–ական թթ. վերջին ստալինյան բռնաճնշումների հետևանքը Սփյուռքի հետ 
հարաբերությունների ընդհատումն էր:

գ.  Հետպատերազմյան շրջանում սկսված տնտեսական դժվարությունները նպաս
տեցին սփյուռքահայերի հայրենադարձությանը:

դ.  «Ազգային օջախի» ստեղծումը Լոզանի կոնֆերանսի որոշումների հետևանքն էր:
ե.  Թուրքիայի` Հյուսիսատլանտյան խմբավորմանն անդամակցելու հետևանք էր 

հայկական հողային պահանջներից ԽՍՀՄ ղեկավարության հրաժարումը:
1) ա, դ  2)  բ, ե   3)  գ, դ   4) ա, ե

36.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառները.

ա.  Խորհրդային Ադրբեջանի` հայկական տարածքները նվաճելու ծրագրին Խորհր
դային Ռուսաստանի աջակցությունը պայմանավորված էր քեմալա–բոլշևիկյան 
մերձեցմամբ:

բ.  1940–ական թթ. սփյուռքահայության շրջանում ԽՍՀՄ հեղինակության 
բարձրացման պատճառը Խորհրդային Հայաստանում Հայ դատի հանձնախմբերի 
ստեղծումն էր:

գ.  Փետրվարյան ապստամբությունը պայմանավորված էր Հայաստանի կոմու նիս
տական կուսակցության գործունեության արգելմամբ:

դ.  1990–ական թթ. հայ–թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ձա խող
ման պատճառը Թուրքիայի` Հայաստանին նախապայմաններ ներկա յացնելն էր` 
հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված:

ե.  Մայիսյան ապստամբության պատճառը Հայաստանի կոմունիստական կու սակ
ցության գործունեության արգելումն էր:

զ.  Հայաստանում մենատնտես գյուղացիության թվաքանակի աճը պայմանա վոր
ված էր գյուղատնտեսության կոլեկտիվացմամբ:

1) ա, դ  2)  բ, զ   3)  դ, ե   4)  գ, զ
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37.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառները.

ա.  Ս. Կիրովի սպանությունը պատճառ հանդիսացավ տրոցկիստների ազատ գոր
ծու նեության համար:

բ.  1949 թ. Հայաստանից բոլոր սփյուռքահայերի` Ալթայի երկրամաս արտա քս
վելու իրա կան պատճառը նրանց անդամակցությունն էր «Դաշնակցու թյուն» 
կուսակցությանը:

գ.  1925 թ. դեկտեմբերի 17–ի խորհրդա–թուրքական պայմանագրի դենոն սա ցիան 
պայմանավորված էր Երկրորդ աշխարհամարտում Թուրքիայի` Գեր մանիային 
փաստացի դաշնակցելով:

դ.  Ա. Խանփերյանցի ձերբակալման պատճառը դավաճանությունն էր հայրե նիքին: 
ե.  Սառը պատերազմը պատճառ հանդիսացավ, որ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը 

հրաժարվի Թուրքիայից հայկական հողերի պահանջներից:

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

38.  1950–1970–ական թթ. Հայաստանում այլախոհների գործունեության արդյուն քում՝
1)  հռչակվեց ԼՂՀ անկախությունը
2)  պայքար ծավալվեց խորհրդային օրենքների ու արժեքների պաշտպանու թյան 

համար
3)  վերացավ կոմունիստների մենիշխանությունը
4) պայքար ծավալվեց մայրենի լեզվի ու մշակույթի պահպանման համար
5)  ակտիվացավ պայքարը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար
6)  զինված պայքար կազմակերպվեց խորհրդային իշխանության դեմ

39.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառահետևանքային կապերը.

1)  Քելբաջարի շրջանի հյուսիսային մասի և Օմարի լեռնանցքի ազատագրման հե
տևանքով ապահովվեց Մարտակերտի շրջանում հայկական պաշտպա նա կան 
ուժերի թիկունքը:

2)  Արցախյան գոյամարտում Գետաշենի պարտության ու հայաթափման պատ ճառը 
իրագործված «Հարսանիք լեռներում» ռազմական գործողությունն էր:

3)  Արցախյան գոյամարտում Խոջալուի համար մղվող պայքարի հետևանքը այն տեղ 
տեղակայված ադրբեջանական ռազմական ուժերի ջախջախումն էր:

4)  «Օղակ» (Կոլցո) ռազմական գործողության իրականացման հետևանքը Շու շիի 
ազատագրումն էր:

5)  1991 թ. Ադրբեջանի անկախության հռչակագրի ընդունման հետևանքով Նա
խիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը դարձան նրա տարածքի անբաժան մասը:
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40.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառահետևանքային կապերը.

1)  1994 թ. մայիսին հրադադարի հաստատումը զուտ հայկական իշխանու թյուն ների 
նախաձեռնության արդյունք էր:

2)  Գիտության և արվեստի ինստիտուտի` հասարակական գիտությունների հիմ նա
հարցերով զբաղվելու պատճառը այդ ոլորտում անվանի գիտնականների ու հա
յագիտության ավանդույթների առկայությունն էր:

3)  1999 թ. մայիսի 30–ի խորհրդարանական ընտրությունների հետևանքը Հա յաս 
տանում իշխանափոխությունն էր:

4)  Արդյունաբերացումը Խորհրդային Հայաստանում առաջացրել է բնա պահ պա նա
կան խնդիրներ:

5)  Հայ–թուրքական հարաբերությունների ձախողման պատճառը Հայաստանի կող
մից Թուրքիային ներկայացված նախապայմաններն էին:

41.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառահետևանքային կապերը.

ա.  Լոզանի կոնֆերանսի արդյունքը Կիլիկիայում հայերի համար «ազգային օջախի» 
ստեղծումն էր:

բ.  1930–ական թթ. ՀՕԿ–ի և ՀԲԸՄ–ի գործունեության արգելումը պատճառ դար
ձավ հայրենադարձության ընդհատման:

գ.  Երեք հայ քաղաքական կուսակցությունների կողմից Համազգային կենտ րոնա
կան մարմնի ստեղծման նպատակը ֆաշիստական ճամբարներից հայ ռազմա
գերիների ազատագրումն էր:

դ.  Խորհրդային շրջանում Սփյուռքն էր հիմնականում զբաղվում Հայ դատի և պա
հանջատիրության խնդրով, որովհետև Խորհրդային Հայաստանը զրկված էր 
ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարելուց:

ե.  Մոսկվայի և Կարսի 1921 թ. պայմանագրերի արդյունքում Հայաստանը զգալի 
տարածքային կորուստներ ունեցավ:

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

42.  Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձու
թյունների պատճառահետևանքային կապերը.

1)  Մայիսյան ապստամբության հետևանքը Հ. Օհանջանյանի բյուրո–կառավա րու
թյան հրաժարականն էր:

2)  Նէպի սկզբնական շրջանում շուկայական հարաբերությունների աշխու ժաց ման 
հետևանքը դրամական հարկաձևը բնամթերայինով փոխարինելն էր:

3)  1920–ական թթ. խորհրդային իշխանության հողային քաղաքականության շնոր
հիվ բարելավվեց գյուղի սոցիալ–տնտեսական վիճակը:

4)  Ստալինի վարած քաղաքականության արդյունքում ԽՍՀՄ–ում հաստատվեց 
ամբողջատիրական վարչակարգ:

5)  Արդյունաբերացման ուղղակի արդյունք էր կոլտնտեսային գյուղացիության 
թվաքանակի աճը: 
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43. Ընտրել սխալ պատասխանները:
ՀՀ–ն 1920 թ. վերջին խորհրդայնացվեց, որովհետև`
1)  Խորհրդային Ռուսաստանն այդ ժամանակ դրեց Հայաստանն անմիջապես 

խորհրդայնացնելու պահանջ
2)  Թուրքիան ու Խորհրդային Ռուսաստանը դարձել էին սերտ դաշնակիցներ և 

ուզում էին կործանել Անտանտի դաշնակից Հայաստանի Հանրապետությունը
3)  Անտանտի երկրները երես թեքեցին ՀՀ–ից
4)  Հայ բոլշևիկներին աջակցեցին ռուսական Կարմիր բանակը և Խորհրդային 

Ադրբեջանը
5)  Մայիսյան ապստամբությունն ավարտվեց իշխանությունների պարտությամբ
6)  քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում ավարտվեցին բոլշևիկների հաղթա

նակով

44. Մայիսյան ապստամբության ճնշման արդյունքում՝
1)  գնդակահարվեցին ապստամբության մի շարք ղեկավարներ ու մասնակիցներ
2)  բռնություններ կիրառվեցին ազգային կուսակցությունների ճանաչված ան դամ նե

րի, այլախոհների և բանակի սպայակազմի նկատմամբ
3)  բոլշևիկյան կազմակերպությունները հայտարարվեցին օրենքից դուրս
4)  բանակից հեռացվեցին և երկրից աքսորվեցին ավելի քան 1000 սպա և զին ծա ռայող
5)  ընդլայնվեցին մարդկանց իրավունքները

45.  Ինչո՞ւ էր Արմենկոմը կողմ Մայիսյան ապստամբությունը Ղազախից սկսելու 
մար տավարությանը.

1)  Կարևորում էր Ղազախում բոլշևիկյան կազմակերպությունների առկա յու թյունը:
2)  Ակնկալում էր ռուսական կարմիր բանակի օգնությունը:
3)  Կարևորում էր Խորհրդային Ադրբեջանին մոտ գտնվելը:
4)  Ակնկալում էր անհաջողության դեպքում երկրի սահմանները հեշտությամբ լքելը:
5)  Ակնկալում էր Ղազախի զինվորական կայազորի զգալի մասի անցնելը բոլ շևիկ

ների կողմը:

46. Ընտրել սխալ պատասխանը:
Մոսկվայի ռուս–թուրքական կոնֆերանսում Խորհրդային Ռուսաստանի քաղա
քականությունը զիջողական էր, որովհետև՝

1)  խորհրդա–թուրքական սահմանի որոշման հարցը Ռուսաստանի իշ խա նու թյուն
ները շարունակում էին կապել քեմալականների հետ հակա իմպե րիա լիստական 
դաշինք ստեղծելու խնդրի հետ:

2)  զիջումները համարվում էին ժամանակավոր և վերանայվելու էին Կարսի կոն ֆե
րանսում:

3)  բոլշևիկները շարունակում էին Թուրքիան համարել հակաիմպերիալիս տա կան 
երկիր:

4)  Լոնդոնում ընթացող միջազգային կոնֆերանսում քեմալականները կարող էին 
«նետվել Անտանտի գիրկը», ինչը հակասում էր խորհրդային երկրի շա հերին:
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47.  Թվարկվածներից որո՞նք են Երկրորդ աշխարհամարտից հետո սկսված զանգ
վածային հայրենադարձության պատճառները.

ա) ԽՍՀՄ հեղինակության աճը
բ) սառը պատերազմի իրողությունը
գ)  հայկական գաղթօջախներում Հայ դատի համար պայքարի պայմանների բացա

կայությունը
դ) ԽՍՀՄ ղեկավարության հայանպաստ դիրքորոշումը 
ե) Թուրքիայի անդամակցելը ՆԱՏՕ–ին

1)  բ, դ  2)  բ,ե  3) ա, գ  4) ա, դ

48. Նէպը ձախողվեց, որովհետև՝
1)  երկրում անցում կատարվեց կառավարման վարչահրամայական եղանակին:
2)  նէպի տարիներին տնտեսության ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը գյուղա

ցիության վրա դրված ծանր հարկերն էին:
3)  նէպի շրջանում խիստ սահմանափակ էր արդյունաբերական ձեռնարկու թյուննե

րի տնտեսական ինքնուրույնությունը:
4)  նէպի տարիներին վերականգնվել էր ազատ առևտուրը և վարձու աշխա տանքի 

կիրառումը:

49. Գտնել սխալ պատասխանները:
Որո՞նք էին 1920–ական թթ. ԽՍՀՄ–ում միջկուսակցական ու ներկուսակցական 
պայքարի հետևանքները.
ա) կոմունիստական կուսակցության մենիշխանության հաստատումը 
բ) քաղաքական բռնաճնշումների ծավալումը
գ) ժողովրդավարական համակարգի ձևավորումը 
դ) ամբողջատիրական համակարգի ձևավորումը 
ե) նէպի քաղաքականության ծավալումը
զ) անհատի պաշտամունքի ձևավորումը
1)  դ, ե  2)  գ, ե  3)  բ,դ  4) ա,զ

50.  Երկրորդ աշխարհամարտում Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիան հատկապես 
վտանգավոր էր Հայաստանի համար, որովհետև՝

1)  դաշնակիցների շարքում Թուրքիան ուներ ամենամեծ ներուժը:
2)  խրախուսվելով Գերմանիայից՝ Թուրքիայում գլուխ էին բարձրացրել պան թյուր

քիստական գաղափարախոսները:
3)  Թուրքիան ծրագրել էր զավթել Խորհրդային Հայաստանի տարածքը:
4)  Թուրքիան պաշտոնապես չեղյալ էր համարել 1925 թ. կնքված խորհրդա–թուր

քական պայմանագիրը:
5)  Թուրքիան անդամակցել էր Հյուսիսատլանտյան խմբավորմանը:
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51. Գտնել սխալ պատասխանները:
Ի՞նչ արդյունքներ արձանագրեցին 1990 թ. մայիսի 20–ի ընտրությունները.
ա)  Դրանք դարձան խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո առաջին 

ժողովրդավարական ընտրությունները:
բ)  Դրանք դարձան խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո առաջին այլ

ընտրանքային ընտրությունները:
գ) Այդ ընտրությունները ստացան համընդհանուր ճանաչում:
դ) Ընտրակեղծիքների պատճառով դրանք չեղյալ հայտարարվեցին:
ե)  Ընտրություններում ձայների մեծամասնությամբ հաղթեց «Հանրապետու թյուն» 

դաշինքի առաջադրած թեկնածուն:

1) ա, գ  2)  բ, ե  3)  բ, դ  4)  դ, ե

52. Գտնել սխալ պատասխանը:
Ի՞նչ հետևանք ունեցավ ՀՅԴ գործունեության կասեցումը 1994 թ. վերջին.
1)  ՀՅԴ–ն չմասնակցեց ընթացիկ խորհրդարանական ընտրություններին:
2)  ՀՅԴ–ն մեկուսացվեց հասարակական–քաղաքական կյանքից:
3)  ՀՅԴ մեկուսացումը բացասաբար ազդեց ժողովրդավարական վերափո խում նե

րի ընթացքի և քաղաքական իրավիճակի վրա:
4)  Երկրում հաստատվեց միակուսակցական համակարգ:

53. Գտնել սխալ պատասխանը:
Լոնդոնի ու Լոզանի կոնֆերանսներից հետո Հայկական հարցը՝ առժամանակ 
միջազգային դիվանագիտության քննարկման առարկա չդարձավ, որովհետև՝
1)  խորհրդային իշխանությունը հրաժարվեց Հայկական հարցից:
2)  Թուրքիան հայերի հողային պահանջները լուծված համարեց Արևելյան Հայաս

տանում:
3)  Հայկական հարցը փոխարինվեց հայ գաղթականությանը օգնություն ցույց տալու 

հարցով:
4)  Թուրքիան անդամակցեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքին:
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I.  Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտ մամբ) պա
տաս խանով առաջադրանքներ

1.   Պե տա կա նու թյուն նե րը դա սա վո րել ը ստ ստեղծ ման ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 
բ. Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն
գ. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյուն
դ. Ար ևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հան րա պե տու թյուն

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

2.  Դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. ՀՀ խորհր դա րա նի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը
բ. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին կո չի հրա պա րա կու մը Թիֆ լի սի մա մու լում
գ. Հա յաս տա նի խորհր դի ան դրա նիկ նիս տի բա ցու մը
դ. Հ. Քա ջազ նու նու ը նտր վե լը ՀՀ վար չա պետ 
ե. ՀՀ ա ռա ջին կա ռա վա րու թյան ժա մա նու մը Եր ևան

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

3.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարը Բաքվում
բ.  Նժ դե հի զո րա ջո կա տի հաղ թա նա կը Ո րո տա նի կիր ճում Նու րի փա շայի զոր քի 

նկատ մամբ 
գ. « Զան գե զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խորհր դի» ստեղ ծու մը
դ. Ա նդ րա նի կի հռ չակ վե լը Զան գե զու րի գե րա գույն զին վո րա կան հրա մա նա տար 
ե. Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը
զ. ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը Շու շի ում 
է. Ա. Խա տի սյա նի կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նը
ը. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան պար տու թյու նը
թ.  Բաք վի հա յու թյան կո տո րա ծը թուր քա կան զոր քե րի և թուրք–թա թա րա կան խա

ժա մու ժի կող մից
ժ. վրաց–հայ կա կան կար ճատև պա տե րազ մի ա վար տը

1) թ, զ, դ, ժ, գ, բ, ե, է, ա, ը    3) զ, թ, դ, ժ, գ, բ, ե, է, ը, ա
2) զ, թ, ժ, դ, գ, ե, բ, է, ը, ա    4) թ, զ, բ, ե, ա, դ, է, ժ, գ, ը 
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4.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րն, ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան, տե ղի է ու նե ցել վեր ջի նը.

1) Պո ղոս Նու բա րի նա խա ձեռ նու թյամբ Փա րի զում Հայոց ազ գային հա մա գու մա րը
2) ՀՅԴ 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վը
3) Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը
4)  Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհր դա րա նա կան ա ռա ջին ը նտ րու

թյուն նե րը

5.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րն, ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան, տե ղի է ու նե ցել ա ռա ջի նը.

1)  ՀՀ փաս տա ցի ճա նա չու մը Ան տան տի գլ խա վոր ե րկր նե րի ղե կա վար նե րի նիս տի 
կող մից

2) գե նե րալ Հար բոր դի պատ վի րա կու թյան գոր ծու ղու մը Փոքր Ա սի ա և Ա նդր կով կաս
3) Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սը
4) ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կու մը

6.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժա մա նա կագ
րա կան հա ջոր դա կա նու թյունը.

1) Ա րա րայի ճա կա տա մար տը
2) « Լո ռու չե զոք գո տու» ստեղ ծու մը
3) Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը
4) Վիլ սո նի ի րա վա րար վճ ռի հրա պա րա կու մը
5) ՀՀ զի նան շա նի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը
6) թուրք–հայ կա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի ա վար տը

7. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Ա ԽԴՍՀ–ի ստեղ ծու մը
բ. պա րեն հար կի ըն դու նու մը Խորհր դային Հա յաս տա նում 
գ. Հայրենիքի փրկության կոմիտեի (ՀՓԿ) ստեղծումը
դ. Հայ հեղ կո մի ո րոշ մամբ բո լոր տե սա կի բռ նագ րա վում նե րի ար գե լու մը, ա ռևտ րի 
և գնե րի ա զա տա կա նա ցու մը 
ե. Վրաս տա նի ամ բողջ տա րած քում խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մը
զ. Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի ստեղ ծու մը

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

8.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Կա պան
բ. Լեռ նա հա յաս տա նի վե րան վա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
գ. խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Գո րիս
դ. Ի նք նա վար Սյու նի քի ստեղ ծու մը 
ե. խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Սի սի ան
զ. Ի նք նա վար Սյու նի քի հռ չա կու մը « Լեռ նա հա յաս տան» 

1) զ, բ, ե, դ, ա, գ     3) դ, բ, զ, գ, ե, ա
2) զ, դ, ա, բ, ե, գ     4) դ, զ, բ, ե, գ, ա
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9.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սի բա ցու մը
բ. Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սի սկիզ բը
գ. քե մա լա կան զոր քե րի հե ռա նա լը Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռից 
դ. Ա. Բեկ զա դյա նի պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Մոսկ վա 
ե.  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի կող մից « Կար սի կոն ֆե րան սի մա սին» ո րոշ ման ըն

դու նու մը
զ. Խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Մեղ րի. Զան գե զու րի խորհր դայ նաց ման ա վար տը

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

10. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա.  հա մա տա րած կո լեկ տի վաց ման ան ցկա ցու մը Եր ևա նի գա վա ռում, Լե նի նա կա նի ու 

Լո ռու գա վառ նե րի մեծ մա սում
բ. ՀՅԴ, այս պես կոչ ված, ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րը Եր ևա նում
գ.Հա յաս տա նում գա վա ռային բա ժան ման վե րա ցու մը և շր ջան նե րի ստեղ ծու մը
դ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը ԽՍՀՄ տա րած քում 
ե. Լե նի նա կա նի հէ կի գոր ծար կու մը
զ. ՀԿԵՄ–ի ստեղ ծու մը

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

11.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վեր ջի նը.  

ա.  Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Ս. Տեր–Գաբ րի ե լյա նի մահը
բ. ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Լ. Բե րի այի ձեր բա կա լու թյու նը
գ. ա հա վոր սո վը Խորհր դային Մի ու թյու նում
դ. խորհր դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Խորհր դային Մի ու թյան ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի սկիզ բը
զ. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի սկիզ բը

1) ե    2) դ    3) զ    4) բ 

12.   Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար նե րին դա սա վո րել ը ստ 
նրանց գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա մա տու նի    դ. Յ. Զա րո բյան 
բ. Ա. Խան ջյան    ե. Գ. Հա րու թյու նյան
գ. Ս. Թով մա սյան     զ. Ս. Հա րու թյու նյան 
      է. Կ. Դե միր ճյան

1) ա, բ, ե, զ, դ, է, գ    3) բ, ա, ե, գ, դ, է, զ
2) բ, ա, գ, ե, դ, է, զ    4) բ, ա, դ, գ, ե, է, զ
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13.  Թ վարկ ված քա ղա քա կան կուր սե րը դա սա վո րել ը ստ դրանց գոր ծադր ման 
սկզբի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. գյու ղատն տե սու թյան կո լեկ տի վա ցում  գ. ար դյու նա բե րա ցում
բ. վե րա կա ռու ցում      դ. ռազ մա կան կո մու նիզմ

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

14.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.

ա.  ԽՍՀՄ պահ պան ման վե րա բե րյալ հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
բ.  Մ. Գոր բա չո վի դի մու մի հրա պա րա կու մը ԽՍՀՄ նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը 

կա մա վոր վայր դնե լու մա սին
գ.  ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի սկիզ բը 
դ. Բե լո վե ժյան հայ տա րա րու թյու նը ԽՍՀՄ–ի վե րաց ման և Ա ՊՀ–ի ստեղծ ման մա սին 
ե. Լ. Տեր–Պետ րո սյա նի ը նտր վե լը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ
զ.  ՀԽՍՀ 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն մտց նե լը խորհր դային կենտ րո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
է.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու

մա րում Ազ գային խորհր դի ը նտ րու թյու նը 
ը.  Հայոց հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի բա ցու մը
թ.  Զ. Բա լա յա նի, Վ. Համ բար ձու մյա նի, Ս. Սարգ սյա նի և Ղա րա բա ղի մի քա նի 

պատ գա մա վոր նե րի հա ցա դու լը Մոսկ վա յում
ժ. Վ. Մա նու կյա նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ

1) գ   2) ժ   3) զ    4) ը 

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.  Զ. Բա լա յա նի, Վ. Համ բար ձու մյա նի, Ս. Սարգ սյա նի և Ղա րա բա ղի մի քա նի 

պատ գա մա վոր նե րի հա ցա դու լը Մոսկ վա յում
բ.  Մ. Գոր բա չո վի դի մու մի հրա պա րա կու մը՝ ԽՍՀՄ նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը 

կա մա վոր վայր դնե լու մա սին
գ.  ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի սկիզ բը 
դ. Բե լո վե ժյան հայ տա րա րու թյու նը ԽՍՀՄ–ի վե րաց ման և Ա ՊՀ–ի ստեղծ ման մա սին 
ե. Վ. Մա նու կյա նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ
զ.  ՀԽՍՀ 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն մտց նե լը խորհր դային կենտ րո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
է. Լ. Տեր–Պետ րո սյա նի ը նտր վե լը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ 
ը. Հայոց հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի բա ցու մը
թ. ԽՍՀՄ պահ պան ման վե րա բե րյալ հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
ժ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու

մա րում Ազ գային  խորհր դի ը նտ րու թյու նը

1) ժ, ը, զ, գ, է, ա, ե, բ, թ, դ    3) զ, գ, ժ, ը, է, ե, ա, թ, դ, բ
2) զ, գ, ժ, ը, է, ա, ե, թ, բ, դ    4) ժ, ը, զ, է, ա, թ, ե, դ, գ, բ 
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16. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա.  Գե տա շե նի հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա վար տը և շր ջա նի հա յա թա

փու մը
բ. Սպի տա կի ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժը
գ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին վե րա մի ա վո րե լու` ար ցախ ցի նե րի ստո րա

գրու թյամբ պա հան ջագ րի ու ղար կու մը Մոսկ վա
դ.  « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի մի շարք ան դամ նե րի կա լա նա վո րու մը և տե ղա փո խու մը 

Մոսկ վա 
ե. Բաք վի հա յու թյան կո տո րած նե րը և տե ղա հա նու թյու նը
զ.  ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նիս տը, որ տեղ մերժ վեց ԼՂԻՄ–ը 

Խորհր դային Հա յաս տա նին մի աց նե լու ար ցա խա հա յու թյան ար դա րա ցի պա հան ջը 
է.  Խորհր դային Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րա կան և այլ

ընտ րան քային ը նտ րու թյուն նե րը 
ը.  ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նի կող մից ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի փետրվա

րի 20–ի ո րոշ մա նը  հա մա ձայ նու թյուն տա լը
թ. «Օ ղակ» գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման սկիզ բը Հյու սի սային Ար ցա խում
ժ. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի հա մալ րու մը նոր ան դամ նե րով

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

17. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան մի ա վոր ման ձևա վո րու մը
բ. Եռաստիճան դա տա կան հա մա կար գի ներդրումը ՀՀ–ում
գ. ՀՀ–ի վար չա տա րած քային բա ժա նու մը՝ մարզերի ստեղծումը
դ.  նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի հայ տա րա րու թյուն ը Ան կախ Պե

տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու մա սին 
ե. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռ չա կագ րի ըն դու նու մը
զ.  Շուշիի ազատագրումը

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

18.  ՀԿ(բ)Կ կամ ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղարների, ՀՀ նախագահների 
անունները դասավորել ըստ պաշտոնավարման հերթականության.

ա. Կարեն Դեմիրճյան   զ. Աղասի Խանջյան
բ. Լևոն Տեր–Պետրոսյան   է. Սերժ Սարգսյան
գ. Գրիգոր Հարությունյան   ը. Սուրեն Թովմասյան
դ. Սուրեն Հարությունյան   թ. Ռոբերտ Քոչարյան
ե. Յակով Զարոբյան

1) զ, գ, ե, ա, ը, բ, դ, է, թ   3) գ, զ, ե, ը, դ, թ, բ, ա, է
2) գ, զ, ը, ե, ա, դ, թ, է, բ   4) զ, գ, ը, ե, ա, դ, բ, թ, է
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19.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. ա հա բեկ չու թյու նը ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում
բ. բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման սկիզ բը ՀՀ–ում
գ. Թուրքիայի նախագահի այ ցը ՀՀ՝ Հա յաս տան–Թուր քի ա ֆուտ բո լային խա ղին
դ. Հրանտ Դինքի սպանությունը Ստամբուլում 
ե. Թուր քի այի կող մից ՀՀ ան կա խու թյան ճա նա չու մը
զ. ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը

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

20.  Արցախյան պատերազմի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյամբ 

ա.  Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե ի ստեղ ծու մը ԼՂ–ո ւմ՝ Ռ· Քո չա րյա նի 
գլխա վո րու թյամբ

բ. Շու շի ի ա զա տագ րու մը 
գ. Մար տա կեր տի ա զա տագ րու մը
դ. Լա չի նի հաղ թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ե. Քել բա ջա րի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը 

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

21.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ը նդ հա տա կյա կո մի տե ի ստեղ ծու մը
բ. ԼՂՀ պե տա կան դրո շի հաս տա տու մը
գ. ԼՂՀ ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ըն դու նու մը
դ. Ար ցա խյան պա տե րազ մի ա վար տը, զի նա դա դա րի հաս տա տու մը 
ե. ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի ստեղ ծու մը
զ. ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի սկիզ բը 
է. « Հար սա նիք լեռ նե րում» գոր ծո ղու թյան սկիզ բը 
ը. ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե ի ստեղ ծու մը

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

22. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 
ա. Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
բ. հայե րի զանգ վա ծային աք սո րվելը Ալ թայի ե րկ րա մաս
գ. Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկիզ բը
դ. ՀՀ–ի ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը 
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ե.  ան հա տի պաշ տա մուն քի դա տա պար տու մը` ստա լի նիզ մի վե րաց ման գոր ծըն
թացի սկիզ բը 

զ. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի սկիզ բը

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

23. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Քար վա ճա ռի ա զա տագ րու մը  ե. Օ մա րի լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը
բ. Խո ջա լո ւի մար տե րը   զ. Քա րին տա կի մար տե րը 
գ. Լա չի նի գրա վու մը   է. Հո րա դի զի շր ջա նի ա զա տագ րու մը 
դ. Մար տա կեր տի ա զա տագ րու մը   ը. Շու շի ի ա զա տագ րու մը

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

24.  Տրված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա.  հայ ազ գային ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից հա մազ գային կենտ րո նա կան 
մարմ նի ստեղ ծու մը` Հայ կա կան հար ցի լուծ ման հա մար գոր ծո ղու թյան մի աս նա
կան ծրա գիր մշա կե լու նպա տա կով 

բ.  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը սփյուռ քա հայե րի զանգ վա ծային ներ գաղ թը 
դա դա րեց նե լու մա սին

գ.  «Տ րան սիլ վա նի ա» շո գե նա վով հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խմ բի ժա մա նու մը 
Բա թում

դ.  Ա մե րի կայի Հայ կա կան ազ գային խորհրդի կողմից հե ռա գրի ուղարկումը ե րեք 
տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րին` Հայ կա կան հար ցը ա ռա ջի կա կոն ֆե րան սի 
օ րա կար գում ը նդ գր կե լու խնդ րան քով 

ե. «Ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու մա սին Ազ գե րի լի գայի ո րոշ ման ըն դու նու մը
զ. Ան կա րայի պայ մա նագ րի կն քու մը Ֆրան սի այի և Թուր քի այի միջև

1) դ   2) բ   3) ա   4) գ 

25.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հաջորդականությամբ. 
ա. ՄԱԿ–ի հիմ նա դիր կոն ֆե րան սը Սան Ֆրան ցիս կո յում
բ. Լա տի նա կան Ա մե րի կայի միջ խորհր դա րա նա կան հա մա գու մա րի` ՄԱԿ–ո ւմ Հայ
կա կան հար ցի քն նարկ մա նը օ ժան դա կե լու մա սին ո րոշ ման ըն դու նու մը 
գ. Լո զա նի կոն ֆե րան սի ա վար տը
դ. Թուր քի այի կող մից Հյու սի սային Կիպ րո սի բռ նա զավ թու մը 
ե. Լոն դո նի կոն ֆե րան սի ա վար տը
զ.  ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր ներ գաղ թի կո մի տե ի գոր ծու նե ու

թյան դա դա րե ցու մը

1) ե, զ, ա, գ, բ, դ    3) զ, ե, բ, գ, դ, ա
2) ե, գ, ա, զ, բ, դ    4) զ, բ, ե, գ, ա, դ 
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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.  Խորհր դա–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և չե զո քու թյան պայ մա նագ րի դա դա

րեց ման մա սին ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը 
բ. Եվ րա խորհր դա րա նի կող մից 1915 թ. հայե րի ցե ղաս պա նու թյան դա տա պար տու մը
գ. Լո զա նի կոն ֆե րան սի սկիզ բը
դ. Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սի գու մա րու մը 
ե.  Կիպ րո սի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի կո չը ՄԱԿ–ի ամ բի ո նից` Հայ կա կան 

հար ցը քն նար կե լու մա սին 
զ. Հա յաս տա նում ՀՕԿ–ի և ՀԲԸՄ–ի գոր ծու նե ու թյան ար գե լու մը

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

27.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 
ա.  ականավոր աստղաֆիզիկոս Վ. Համբարձումյանի ընտրվելը աստղագետների 

միջազգային միության պատվավոր նախագահ
բ. նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տի ստեղ ծու մը
գ. ա կա դե մի կոս Հով սեփ Օր բե լու նշա նակ վե լը Ա րմ ֆա նի նա խա գահ
դ. է լեկտ րո նային ա րա գա ցուց չի շա հա գոր ծու մը 
ե. Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կագ ծի կազ մու մը Ա. Թա մա նյա նի կող մից
զ. Ա րմ ֆա նի հիմ նադ րու մը

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

28.  Թվարկվածներից ո՞ր երկուսն են խախտում իրադարձությունների տրված 
շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյունը.

1) գյուղմիասհարկի շրջանառության մեջ մտնելը 
2) Ա. Սպեն դի ա րյա նի տե ղա փոխ վե լը Ղրի մից Հա յաս տան
3) Գ. Սուն դու կյա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի բա ցու մը
4) Լե նի նա կա նի պե տա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը 
5) պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նի բա ցու մը
6) ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը
7) Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
8) Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նի կազ մա կեր պու մը
9) Եր ևա նի գե ղար վես տա կան ի նս տի տու տի հիմ նադ րու մը

29. Դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. խորհրդա–գերմանական չհարձակման պայմանագրի կնքումը 
բ. Պոտսդամի կոնֆերանսի գումարումը
գ. ահավոր սովը Խորհրդային Միությունում
դ. կաթողիկոս Խորեն Մուրադբեգյանի մահը
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ե. Խորհրդային Միության ժողովուրդների Հայրենական մեծ պատերազմի սկիզբը 
զ. Երկրորդ աշխարհամարտի սկիզբը

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

30. Դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա.  Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին ժողովրդավարական և այլըն տ րան

քային ընտրությունները
բ. Հայաստանի անկախության վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացումը 
գ. Բաքվում հայ բնակչության կոտորածը և տեղահանությունը
դ. Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունումը 
ե. Սումգաիթ քաղաքում հայերի ջարդը

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

31.  Ստորև բերված պատմական իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել 
չորրոր դը՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության.

ա) Հրանտ Դինքի սպանությունը
բ) Լաչինի ազատագրումը
գ)  «Երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և զար գաց

ման մասին» արձանագրությունների ստորագրումը
դ) Արթուր Մկրտչյանի ընտրվելը ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ 
ե) հայ ազատամարտիկների կողմից Կրկժանի ազատագրումը
զ) եռաստիճան դատական համակարգի ներդրումը ՀՀ–ում
1)  դ   2) ա   3)  զ   4)  ե

32. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա) Հայ ժողովրդական կուսակցության 2–րդ համագումարը 
բ) Արևմտահայերի 2–րդ համագումարը
գ) թուրքական զորքերի՝ դեպի Բաքու ռազմարշավի սկիզբը
դ)  «Արևելակովկասյան մուսուլմանական հանրապետության» անկախության հայ

տարարությունը
ե)  Հայաստանի առաջին հանրապետությունում պետական լեզվի մասին օրենքի ըն

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

33. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա)  Հայաստանի առաջին հանրապետության զինանշանի մասին օրենքի հաս տա

տումը
բ) Սևանա լճի վրա «Աշոտ Երկաթ» ռազմանավի գործարկումը 
գ) Հայաստանի կոմիտեի (Արմենկոմ) ստեղծումը
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դ)  Հայաստանի առաջին հանրապետությունում խորհրդարանի ընտրություն ների 
անցկացումը

ե)  Հայաստանի առաջին հանրապետության դիվանագիտական առաքելության 
հիմնումը Վրաստանի Հանրապետությունում

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

34. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա) Արցախահայության 1–ին համագումարը
բ) թուրքական զորքերի՝ դեպի Բաքու ռազմարշավի սկիզբը
գ) Այնթապի պաշարման սկիզբը քեմալական զորքերի կողմից
դ)  Հայ–թուրքական սահմանագծի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնի իրա վա

րար որոշման հայտնումը
ե)  Կապանում և Սիսիանում Պողոս Տեր–Դավթյանի գլխավորած հակա խորհրդային 

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

35. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա)  Հայհեղկոմի՝ «Պարենային մթերքների և այլ նյութերի հայտնաբերման մասին» 

հրամանի հրապարակումը
բ) Արևելքի ժողովուրդների 1–ին համագումարը Բաքվում
գ)  Կիլիկիայի ինքնավարության հռչակումը Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո
դ)  ՌՍԴԽՀ կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության միջև Թիֆլիսում 

համաձայնագրի ստորագրումը
ե)  «Քարոզչության և գործողության խորհրդի» կողմից հակահայ բանաձև–փաս

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

36. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա) ՀՍԽՀ Ռազմահեղափոխական կոմիտեի ժամանումը Երևան 
բ) Անկարայում ֆրանս–թուրքական զինադադարի ստորագրումը
գ) «Եզրափակիչ որոշման արձանագրության» նախաստորագրումը
դ) Հայաստանի հռչակումը «խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն»
Հայհեղկոմի կողմից
ե) Երևանում հայ–ռուսական համաձայնագրի ստորագրումը
1)  գ, դ, ա, ե, բ   3)  բ, գ, դ, ե, ա
2)  բ, գ, դ, ա, ե   4)  դ, գ, ե, բ, ա
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37.  Ըստ ժամանակագրական հաջորդականության՝ թվարկված իրադարձություն
ներից ո՞րն է տեղի ունեցել վերջինը.

ա)  Հայհեղկոմի վերակազմավորվելը ՀՍԽՀ ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի 
բ) Արտակարգ հանձնաժողովի (Չեկա) հիմնումը
գ)  հայ ժողովրդի անունից Ա. Մյասնիկյանի շնորհավորական բաց նամակ ուղղելը 

ԱՄՆ–ի նախագահ Ու. Հարդինգին
դ) Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) ստեղծումը 
ե) ՌԿ(բ)Կ կովկասյան բյուրոյի «Կարսի կոնֆերանսի մասին» որոշման ընդունումը
զ)  Հայրենիքի փրկության կոմիտեի (ՀՓԿ) ստեղծումը Սիմոն Վրացյանի նա խա գա

հությամբ
1)  ե   2)  գ   3)  դ   4) ա

38.   Գտնել այն իրադարձությունը, որը խախտում է ստորև տրված շարքի ժամանա
կագրական հաջորդականությունը.

1)  ֆրանսիական իշխանությունների կողմից Հայկական լեգեոնի լուծարումը
2)  Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարի հրավիրումը Բաքվում
3)  Համո Օհանջանյանի բյուրո–կառավարության կազմումը
4)  Բ. Լեգրանի գլխավորած պատվիրակության ժամանումը Երևան
5)  Ալեքսանդրապոլի անկումը և զինադադարի պայմանների ընդունումը Հա յաս

տանի կառավարության կողմից

6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Առանձին հայկական կորպուսի վերակազմավորումը դիվիզիայի
2)  Բաթումի հաշտության պայմանագրի կնքումը
3)  ՀՀ կառավարության և Հայոց կենտրոնական ազգային խորհրդի ժամանումը 

Թիֆլիսից Երևան
4)  «Արևելակովկասյան մուսուլմանական հանրապետության» (ԱԿՄՀ) անկա խու

թյան մասին հայտարարելը
5)  Հայոց ազգային խորհրդի կողմից Հովհաննես Քաջազնունուն ՀՀ վարչա պետ 

ընտրելը

2. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Սերգեյ Մելիք–Յոլչյանի նշանակվելը «Զանգեզուր–Ղարաբաղի մարզային 

խորհրդի» գեներալ–կոմիսար 
2)  Հայաստանի առաջին հանրապետության դիվանագիտական առաքելության 

հիմնումը Վրաստանի Հանրապետությունում
3)  Տրապիզոնում ընդհատված թուրք–անդրկովկասյան բանակցությունների վեր

սկսումը Բաթումում
4)  Հայ ժողովրդական կուսակցության երկրորդ համագումարը
5)  Անդրկովկասյան Սեյմի լուծարումը
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3. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Ալեքսանդր Խատիսյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը
2)  հայ–վրացական պատերազմի ավարտը
3)  «Լոռու չեզոք գոտի» ժամանակավորապես վրացական զորքեր մտցնելու մասին 

Թիֆլիսում հայ–վրացական համաձայնագրի ստորագրումը
4)  պետական լեզվի մասին օրենքի ընդունումը ՀՀ խորհրդարանի կողմից
5)  Հայաստանի բոլշևիկյան կազմակերպությունների միավորումը և կենտ րո նական 

ղեկավար մարմնի՝ Հայաստանի կոմիտեի (Արմենկոմ) ստեղծումը

4. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Շարուր–Նախիջևանը ՀՀ–ին հանձնելու մասին անգլիացի գեներալ Դևիի և Դրոյի 

հրամանի ստորագրումը
2)  Փարիզում դաշնակից տերությունների Խաղաղության խորհրդաժողովի սկիզբը
3)  արևմտահայերի երկրորդ համագումարը Երևանում
4)  Թիֆլիսում Անտանտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հայ–վրա ցա կան 

հաշտության կոնֆերանսի հրավիրումը
5)  արցախահայության առաջին համագումարը Շուշիում

5. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ՌՍԴԽՀ կառա վա 

րության և ՀՀ–ի միջև Թիֆլիսում համաձայնագրի ստորագրումը
2)  հայ–թուրքական սահմանագծի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնի իրա վա

րար որոշման հայտնումը
3)  Գարեգին Նժդեհի ուժերի հաղթանակը Նուրի փաշայի զորքերի նկատմամբ Որո

տանի կիրճում
4)  «Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ակտի» հռչակումը
5)  թուրք–ադրբեջանցի հրոսակների կողմից Շուշի քաղաքի հայկական թաղա մա

սերի հրկիզումը

6. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարը Բաքվում
2)  Արարայի ճակատամարտը
3)  Սան Ռեմոյի կոնֆերանսը
4)  ֆրանսիական իշխանությունների կողմից Հայկական լեգեոնի լուծարումը
5)  «Թուրքական ազգային ուխտի» ընդունումը քեմալական խորհրդարանի կողմից

7. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի կոչ անելը հայ գյուղացիությանը՝ «առանց հապաղելու հաց 

տրամադրել կարմիր բանակին»
2)  ՀՅԴ բոլոր կոմիտեների և կազմակերպությունների ղեկավարներին, նախ կին 

կառավարության անդամներին ձերբակալելու և մեկուսացնելու մասին Հայկոմ
կուսի պլենումի որոշման ընդունումը

3)  Արտակարգ հանձնաժողովի (Չեկա) հիմնումը ՀՍԽՀ–ում
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4)  Բորիս Լեգրանի գլխավորած պատվիրակության ժամանումը Երևան
5)  Հայհեղկոմի «Պարենային մթերքների և այլ նյութերի հայտնաբերման մասին» 

հրամանի հրապարակումը

8. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) հիմնումը
2)  Հայհեղկոմի վերակազմավորվելը ՀՍԽՀ ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի
3)  Անդրկովկասի խորհուրդների առաջին համագումարի հրավիրումը Բաքվում
4)  Փետրվարյան ապստամբության բոլոր մասնակիցներին՝ ներառյալ ղեկավար

ներին, համաներում շնորհելու մասին Հայհեղկոմի դեկրետի ընդունումը
5)  Կարսի պայմանագրի ստորագրումը

9.  Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  ԱԽՍՀԴՄ–ի կազմավորումը
2)  «Ռուս–թուրքական բարեկամության և եղբայրության» պայմանագրի ստորա

գրումը
3)  «Լեռնահայաստանի» հռչակումը
4)  «Լոռու չեզոք գոտում» ապստամբության սկիզբը
5)  Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար մարզի կարգավիճակ տրամադրելը

10. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  մշակութայինպատմական ինստիտուտի վերափոխվելը գիտության և արվեստի 

ինստիտուտի
2)  դաշնակցության երիտասարդական միության «ինքնավերացման» համա գու մարը
3)  գյուղմիասհարկի շրջանառության մեջ մտնելը Հայաստանում
4)  Հայաստանի տնտեսության հասնելը նախապատերազմյան՝ 1913 թ. մա կար

դակին
5)  Երևանում արհեստական կաուչուկի գործարանի կառուցման սկիզբը 

11. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  ԽՍՀՄ հերոս Նելսոն Ստեփանյանի զոհվելը
2)  409–րդ հրաձգային դիվիզիայի կազմացրումը
3)  հայկական 390–րդ դիվիզիայի մասնակցելը Կերչի մարտերին
4)  օդաչու Լազր Չափչախյանին ԽՍՀՄ հերոսի կոչում շնորհելը
5)  Թամանյան դիվիզիայի կազմացրումը

12. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  հայկական 390–րդ դիվիզիայի հրամանատար Սիմոն Զաքյանի զոհվելը
2)  Նվեր Սաֆարյանի՝ հայկական 89–րդ հրաձգային դիվիզիայի հրամանատար 

նշանակվելը
3)  ԽՍՀՄ–ի և Գերմանիայի միջև չհարձակման պայմանագրի կնքումը
4)  ԽՍՀՄ կառավարության կողմից 1925 թ. դեկտեմբերի 17–ի խորհրդա–թուրքա

կան բարեկամության և չեզոքության պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելը
5)  Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը
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13. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  ԽՄԿԿ XX համագումարը
2)  ավիացիայի մարշալ Սերգեյ Խուդյակովին հայրենիքի դավաճանության անհիմն 

մեղադրանքով ձերբակալելը
3)  Ազգային միացյալ կուսակցության (ԱՄԿ) ստեղծումը
4)  Պոտսդամի կոնֆերանսը
5)  Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ստեղծումը

14. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Արկադի Վոլսկու նշանակվելը ԼՂԻՄ Հատուկ կառավարման կոմիտեի նա խագահ
2)  Ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավար մարմնի՝ խորհրդի ձևավորումը
3)  ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների առաջին համագումարի սկիզբը
4)  Հայոց համազգային շարժման առաջին համագումարի բացումը
5)  «Ղարաբաղ» կոմիտեի ստեղծումը

15. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Ամերիկայի Հայկական ազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ Նյու Յորքում Հայ

կական համաշխարհային կոնգրեսի կայանալը
2)  հայ–թուրքական սահմանի փակումը
3)  Հայաստանի անկախության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից՝ առանց դիվա նագի

տական հարաբերությունների հաստատման
4)  ՀՀ Գերագույն խորհրդի սահմանադրական հանձնաժողովի ստեղծումը
5)  Եվրախորհրդարանի կողմից Հայոց ցեղասպանության դատապարտումը

16. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) անդրանիկ կոնֆերանսը
2)  ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններում «Միասնություն» դաշինքի հաղ

թանակը
3)  Հայաստանում կուսակցությունների վերաբերյալ օրենքը խախտելու պատ ճա ռա

բանությամբ դաշնակցության գործունեության կասեցումը
4)  ՀՀ–ում եռաստիճան դատական համակարգի ներդրումը
5)  ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից հանրապետությունում բազմակուսակցական 

համակարգ ստեղծելու մասին օրենքի ընդունումը

17. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  «Հայկական ԽՍՀ–ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» համա

տեղ որոշման ընդունումը
2)  ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի առաջին այլընտրանքային ընտրությունները
3)  «Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին» փաստաթղթի ընդունումը
4)  Սումգաիթի եռօրյա ոճրագործությունը հայ բնակչության նկատմամբ
5)  «Ղարաբաղ» կոմիտեի վերանվանվելը «Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի 

կոմիտե»–ի
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18. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հաստատումը համա ժո ղով րդա կան 

հանրաքվեի միջոցով
2)  Հայաստանի անկախության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից՝ առանց դի վանագի

տական հարաբերությունների հաստատման
3)  ՀՀ–ում առաջին նախագահական ընտրությունների անցկացումը
4)  ԱՊՀ–ի ստեղծումը
5)  ՀՀ–ում վարչատարածքային նոր միավորների՝ 10 մարզերի ստեղծումը

19.  Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  «Հարսանիք լեռներում» գործողությունն սկսելու մասին որոշման ընդունումը
2)  ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի հատուկ որոշման ընդունումը բոլոր զինված ջո կատ նե

րը ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժեր կոչելու մասին
3)  ՀՀ բարձրագույն օրենսդիր մարմնի՝ Գերագույն խորհրդի վերանվանվելը Ազ 

գային ժողովի
4)  ԼՂՀ պաշտպանության պետական կոմիտեի ստեղծումը
5)  Շուշիի ազատագրումը

20. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
1)  առաջին դրամատիկական թատրոնի բացումը Երևանում
2)  Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) ստեղծումը
3)  Գիտության և արվեստի ինստիտուտի գործունեության ավարտը
4)  մեծ պետությունների Լոնդոնի կոնֆերանսը
5)  Իրաքից հայ գաղթականների առաջին խմբի տեղափոխվելը Հայաստան
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

7–I. Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

1.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ա նուն      Պաշ տոն
1) Ա. Մա նու կյան     ա. կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
2) Հ. Հախ վեր դյան     բ. բա նա կի հրա մա նա տար
3) Խ. Կար ճի կյան    գ. զին վո րա կան նա խա րար
4) Գ. Պետ րո սյան    դ. ֆի նանս նե րի նա խա րար
5) Ա. Խա տի սյան     ե. ներ քին գոր ծե րի նա խա րար
      զ. ար դա րա դա տու թյան նա խա րար

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

2.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ի րա դար ձու թյուն
1)  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա բե րյալ Հայոց ազ գային խորհր դի կո չի հրա պա

րա կու մը
2) Բա թու մի հայ–թուր քա կան բա նակ ցու թյուն նե րը
3) ՀՀ բա նա կի կազ մա վո րու մը
4) Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը բոլշ ևիկ նե րի կող մից
5)  Զան գե զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խորհր դի ստեղ ծու մը
6) Հա յաս տա նի խորհր դի նա խա գա հ ը նտր վե լը

Ա նուն 
ա. Ար սեն Շահ մա զյան   ե. Նի կոլ Աղ բա լյան
բ. Բար սեղ Կա նա չյան   զ. Ստե փան Ա լա վեր դյան 
գ. Ա վե տիք Սա հա կյան   է. Ա լեք սանդր Խա տի սյան
դ. Թով մաս Նա զար բե կյան 

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

3. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ա նուն
1) Ա. Ա հա րո նյան    4) Խա լիլ բեյ
2) ֆոն Լո սով    5) Ա. Չխեն կե լի
3) Ա. Սա հա կյան    6) Պո ղոս Նու բար

Պաշ տոն 
ա. Հայոց ազ գային պատ վի րա կու թյան ղե կա վար 
բ. ան դր կով կա սյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Բա թու մի բա նակ ցու թյուն նե րում
գ. Մոսկ վա մեկ նած ՀՀ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
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դ. Գերմանիայի ներկայացուցիչը Բաթումի բանակցություններում 
ե. Հա յաս տա նի խորհր դի նա խա գահ
զ. թուր քա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Բա թու մի բա նակ ցու թյուն նե րում 
է. Փա րի զի վե հա ժո ղո վում ՀՀ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար

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

4. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Թ վա քա նակ
1) 40000     3) 180000
2) 30000     4) 70000
      5) 160000
Փաստ 
ա. « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի» տա րածքն (քառ. կմ) ը ստ Վ.  Վիլ սո նի սահ մա նագծ ման
բ. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րած քը (քառ. կմ) 1918 թ.
գ. Բաք վում թուր քե րի կող մից կո տոր ված հայե րի թի վը
դ. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րած քը (քառ. կմ) 1929 թ. դրությամբ
ե.  կոլտնտեսություններում ընդգրկված գյուղացիական տնտեսությունների թիվը 

1930–ական թթ. վերջին
զ. հողազուրկ գյուղացիների քանակը 1929 թ. դրությամբ

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

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

N Ի րա դար ձու թյունը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1
Հա յաս տա նի խորհր դի 
ան դրա նիկ նիս տը

1 1920 թ. օ գոս
տո սի 10 1 Ա. Ջա մա լյան 1 Թեհ րան

2
ՀՀ դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լու թյան հիմն ու մը 
հար ևան ե րկ րում

2 1919 թ. փետր
վա րի 24 2 Ա. Սա հա կյան 2 Սևր

3

Օս մա նյան Թուր քի այի հետ 
դաշ նա կից նե րի կող մից խա
ղա ղու թյան պայ մա նագ րի 
կն քու մը

3 1918 թ. հու լիս 3 Պո ղոս Նու
բար 3 Եր ևան

4
Հայոց ազ գային հա մա գու
մա րի սկիզ բը

4 1918 թ. օ գոս
տո սի 1 4 Ա. Ա հա րո ն

յան 4 Փա րիզ

5 1920 թ. ապ
րիլի 22 5 Լ. Շանթ 5 Թիֆ լիս
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1 5 4 3
2 2 2 1
3 3 5 2
4 4 3 5

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

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

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

1. 2. 3. 4.

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

Թ վա քա նակ
1) 150000     4) 8000
2) 6000     5) 18000
3) 5000      

Փաստ 
ա. Հաճըն վե րա դար ձած տա րագր ված հայեր
բ. « Հայ կա կան լե գե ո նի» կազ մը 1918 թ. նոյեմ բեր–դեկ տեմ բե րին
գ. Մա րա շի հայ բնակ չու թյան թիվը 1920 թ. սկզբին
դ. Այն թապ վե րա դար ձած տա րագր ված հայեր 
ե. Կի լի կի ա յում 1920 թ. սկզբ նե րին ապ րող հայեր
զ. մինչև 1923 թ. Կի լի կի այից հե ռա ցած ո ւր ֆա հայեր

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

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Տա րե թիվ
1) 1920 թ. օ գոս տո սի 10   4) 1918 թ. մար տի 3
2) 1918 թ. հու նի սի 4    5) 1920 թ. օ գոս տո սի 24
3) 1920 թ. մայի սի 30   6) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20

Պայ մա նա գիր կամ հա մա ձայ նա գիր 
ա. Հայ–վ րա ցա կան զի նա դա դա րի
բ. Ան կա րայի ֆրանս–թուր քա կան հաշ տու թյան
գ.  Մոսկ վա յում նա խաս տո րագր ված ռուս–թուր քա կան «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե

կա մու թյան»
դ. Սև րի խա ղա ղու թյան 
ե. Ան կա րայի ֆրանս–թուր քա կան զի նա դա դա րի 
զ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան 
է. Բա թու մի հաշ տու թյան

1) 1–դ, 2–է, 3–ե, 4–զ, 5–գ, 6–բ   3) 1–դ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–գ, 6–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–զ, 5–դ, 6–բ  4) 1–դ, 2–է, 3–բ, 4–զ, 5–գ, 6–ե
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8. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Տա րե թիվ
1) 1920 թ. հուն վար    4) 1920 թ. օ գոս տոս
2) 1920 թ. ապ րիլ    5) 1920 թ. սեպ տեմ բեր
3) 1920 թ. մայիս    6) 1921 թ. սկիզբ

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Այն թա պի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը
բ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի սկիզ բը
գ. Մա րա շի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
դ. ՀՀ պատ վի րա կու թյան գոր ծու ղու մը Մոսկ վա 
ե. « Հայ կա կան լե գե ո նի» լու ծա րու մը
զ. Ա րա րայի ճա կա տա մար տը 
է. Այնթափցիների՝ իրենց քաղաքը լքելը

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

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

N  Ի րա դար ձու թյու նը N Գործիչը N Տարեթիվը

1 Ընտրվելը ՀՀ վարչապետ 1 Սեպուհ 1 1920 թ. մայիս

2 Վերջնագրի ներկայացումը 
ապստամբ բոլշևիկներին 2 Լ. Շանթ 2 1918 թ. հունիսի 7

3 ՀՀ պատվիրակության մեկնումը 
Մոսկվա 3 Մ. Սիլիկյան 3 1920 թ. մայիսի 13

4 Հայկական դիվիզիայի 
հրամանատար նշանակվելը 4 Հ. Քաջազնունի 4 1918 թ. 

սեպտեմբեր

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

10.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ա նուն      Պաշ տոն
1) Թ. Նա զար բե կյան    ա. Հա յաս տա նի ՌՀԿ նա խա գահ
2) Գ. Պետ րո սյան    բ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
3) Ս. Շա հու մյան    գ. բա նա կի սպա րա պետ
4) Ս. Վրա ցյան    դ. զին վո րա կան նա խա րար
5) Ս. Կա սյան     ե. Բաք վի կո մու նայի ղե կա վար
      զ. ար դա րա դա տու թյան նա խա րար

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

Պաշ տոն
1) ՀՀ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար
2) Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում ՀՀ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
3) Կի լի կի այի հայ կա կան կա ռա վա րու թյան ղե կա վար
4) ՀՀ վար չա պետ
5) Լեռնահայաստանի վարչապետ
6) ՀՀ խորհր դի նա խա գահ
7) ՀՀ զին վո րա կան նա խա րար
8) Ազ գային պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
9) Հայաստանի ՌՀԿ նախագահ

Ա նուն 
ա. Գա րե գին Նժ դեհ   զ. Մով սես Սի լի կյան
բ. Ա վե տիք Սա հա կյան   է. Ա վե տիս Ա հա րո նյան
գ. Սար գիս Կա սյան    ը. Միհ րան Տա մա տյան
դ. Ա րամ Մա նու կյան    թ. Հա մո Օ հան ջա նյան
ե. Հով հան նես Հախ վեր դյան   ժ. Պո ղոս Նու բար

1) 1–դ, 2–է, 3–ը, 4–թ, 5–ա, 6–բ, 7–ե, 8–ժ, 9–գ 
2) 1–բ, 2–ժ, 3–ե, 4–դ, 5–գ, 6–է, 7–զ, 8–թ, 9–ա
3) 1–դ, 2–է, 3–ը, 4–թ, 5–ա, 6–բ, 7–զ, 8–ժ, 9–գ
4) 1–բ, 2–ժ, 3–գ, 4–դ, 5–ա, 6–է, 7–ե, 8–թ, 9–զ

12. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Տա րե թիվ
1) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 11   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 23
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 14   5) 1920 թ. նոյեմ բե րի 29
3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 28   6) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Կար սի ան կու մը
բ. Եր ևա նի հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
գ. հայ–ռու սա կան «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյան» նա խաս տո րագ րու մը
դ. Հ. Օ հան ջա նյա նի կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նի ըն դու նու մը 
ե.  Հա յաս տա նը խորհր դայ նաց նե լու հա մար վճ ռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մե լու 

մա սին ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի քաղ բյու րոյի ո րոշ ման ըն դու նու մը 
զ. Բ. Լեգ րա նի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան ժա մա նու մը Եր ևան 
է.  Հա յաս տա նի ՌՀԿ–ի մուտ քը Հա յաս տան և «խորհր դային սո ցի ա լիս տա կան հան

րա պե տու թյան» հռ չա կու մը

1) 1–ե, 2–զ, 3–բ, 4–դ, 5–ա, 6–գ    3) 1–զ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–է, 6–գ
2) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–գ, 5–դ, 6–բ   4) 1–զ, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–է, 6–բ
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13.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Պաշ տոն
1) ՀՍԽՀ Ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան խորհր դի նա խա գահ
2) Ղարաբաղում տեղի ունեցած ապստամբության ղեկավար
3) Ի նք նա վար Սյու նի քի սպա րա պետ
4) ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ
5) ՀՍԽՀ ար տա կարգ կո մի սար Ղա րա բա ղում
6) Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե ի նա խա գահ 

Ա նուն 
ա. Ա. Մռա վյան    դ. Ս. Վրա ցյան 
բ. Ա. Մյաս նի կյան    ե. Գ. Նժ դեհ
գ. Ս. Կա սյան    զ. Թևան (Ստեփանյան) 
      է. Ս. Լու կա շին

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

14.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Տա րե թիվ
1) 1921 թ. ապ րի լի 14   4) 1921 թ. հու նի սի 12
2) 1921 թ. հու նի սի 1    5) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10–13
3) 1921 թ. դեկ տեմ բե ր   6) 1923 թ. հու լի սի 7 

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի ստեղ ծու մը
բ. ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը
գ. Լեռ նա հա յաս տա նի վե րան վա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
դ. ՀՍԽՀ խորհուրդների առաջին ընտրությունները 
ե. Վ. Լե նի նի նա մա կը Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կո մու նիստ նե րին
զ. Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
է.  « Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին պատ կա նե լու» մա սին ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր

հի հայ տա րա րու թյան հրա պա րա կու մը

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

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

Տա րե թիվ
1) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30   3) 1922 թ. մար տի 12
2) 1921 թ. մար տի 16    4) 1921 թ. նոյեմ բե րի 6
      5) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13
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Պայ մա նա գիր կամ հա մա ձայ նա գիր 
ա. Ա ԽԴՍՀ–ի ստեղծ ման
բ. հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման
գ. Մոսկ վայի « Ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ բայ րու թյան»
դ. ԽՍՀՄ–ի ստեղծ ման 
ե. Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան
զ. Ա ԽՍՀԴՄ–ի ստեղծ ման

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

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

N Ի րա դար ձու թյունը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1 Լեռ նա հա յաս տա նի հռ չա
կու մը 1 1920 դեկտեմ

բերի 2 1 Ս. Վրա ցյան 1 Գո րիս

2
Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա
զատ ման հա մա ձայ նագ րի 
կն քու մը

2 1921 թ. հոկ տեմ
բե րի 13 2 Գ. Նժ դեհ 2 Կարս

3 Հայ–ռուսական համա ձայ
նագրի ստորագրումը 3 1921 թ. ապ րի լի 27 3 Ա. Մյաս նի կյան 3 Երևան

4
Թուրք–ա նդր կով կա սյան 
պայ մա նագ րի ստո րագ րու
մը

4 1921 թ. նոյեմ բե րի 6 4 Ա. Մռա վյան 4 Տաթև

5 1920 թ. դեկ տեմ
բե րի 25 5 Դրո 5 Թիֆ

լիս

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

17. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին. 
1) 1929 թ. նոյեմ բեր    3) 1936 թ. հու լիս
2) 1934 թ. դեկ տեմ բեր   4) 1938 թ. ապ րիլ
      5) 1924 թ. փետր վար

ա. Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
բ. կա թո ղի կոս Խո րեն Մու րադ բե գյա նի ե ղե րա կան մա հը
գ. Ստա լի նի « Մեծ բեկ ման տա րին» հոդ վա ծի հրա պա րա կու մը
դ. Ա. Խան ջյա նի սպա նու թյու նը 
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ե. Ս. Կի րո վի սպա նու թյու նը
զ. դաշ նակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րը

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

18. Կատարել համապատասխանեցում.

Ա նուն
1) Խ. Մուղ դու սի    3) Ն. Ստե փա նյան
2) Լ. Բե րի ա    4) Ս. Կի րով
      5) Ա մա տու նի

Պաշ տոն 
ա. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
բ. Լե նինգ րա դի կուս մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
գ. Հա յաս տա նի ներ քին գոր ծե րի ժող կոմ
դ. մարք սիզմ–լե նի նիզ մի ի նս տի տու տի տնօ րեն
ե. Ա նդր կով կա սի կու սակ ցա կան ե րկ րային կո մի տե ի ա ռա ջին քար տու ղար
զ. Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի ժող կոմ

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

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

Ա նուն
1) Կա րա պետ Սի մո նյան   3) Նել սոն Ստե փա նյան
2) Սի մոն Զա քյան    4) Գևորգ Վար դա նյան
      5) Նվեր Սա ֆա րյան
Փաստ 
ա. հայ կա կան 89–րդ դի վի զի այի հրա մա նա տա րը 1943 թ. փետր վա րից
բ. ԽՍՀՄ կրկ նա կի հե րոս
գ. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տում ա ռա ջին հայ ԽՍՀՄ հե րո սը
դ. հայ կա կան 390–րդ դի վի զի այի հրա մա նա տար 
ե. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա ռա ջին հայ ԽՍՀՄ հե րո սը
զ. ԽՍՀՄ հե րոս, լե գեն դար հե տա խույզ

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

20. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.
1) 1939 թ. օ գոս տո սի 23   4) 1942 թ. հու նի սի 14
2) 1940 թ. հուն վա րի 15   5) 1945 թ. հու լի սի 2 
3) 1938 թ. օ գոս տո սի 4   6) 1945 թ. մար տի 19
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ա. Պոտս դա մի կոն ֆե րան սի սկիզ բը
բ. Կ. Սի մո նյա նին ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման շնոր հու մը 
գ. 390–րդ հայ կա կան դի վի զի այի կազ մաց րու մը
դ.  խորհր դային կա ռա վա րու թյան կող մից խորհր դա–թուր քա կան 1925 թ. պայ մա

նագ րի դե նոն սա ցի ան 
ե. 409–րդ հայ կա կան դի վի զի այի կազ մաց րու մը
զ. խորհր դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման պայ մա նագ րի կն քու մը 
է.  Էջ մի ած նի վան քը փա կե լու, կա թո ղի կո սու թյու նը վե րաց նե լու մա սին ՀԿ(բ)Կ կենտ

կո մի ո րոշ ման ըն դու նու մը

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

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

N Ի րա դար ձու թյունը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1
Հա կա խորհր դային 
ա պս տամ բու թյունը 
կոլեկտիվացման շրջանում

1 1934 թ. 
դեկ տեմ բեր 1 Ա. Մռա վ յան 1 Եր ևան

2
Հայոց մեծ ե ղեռ նի տա րե լի
ցը ա ռա ջին ան գամ պե տա
կան մա կար դա կով նշե լը

2 1921 թ. հու
նիս 2 Ս. Կի րով 2 Գո րիս

3 Խորհր դային հայտ նի գործ
չի սպա նու թյու նը 3 1965 թ. 3 Մար տի րոս 3 Լեռ նային  

Ղա րա բաղ

4 Ար տա կարգ կո մի սար նշա
նակ վե լը 4

1930 թ. 
մարտ–
մայիս

4 Յ. Զարոբ 
յան 4 Լե նինգ րադ

5 1988 թ. 
հու լի սի 18 5 Հ. Պո ղո ս

յան 5 Դա րա լա
գյազ

1. 1 4 3 5

2 3 4 2  

3 2 2 4

4 1 1 3

1 2 5 4

2 4 2 1

3 5 3 5

4 3 1 3

1 3 5 1

2 4 3 2

3 2 4 3

4 1 2 4

1 4 3 5

2 3 4 1

3 1 2 4

4 2 1 3

2. 3. 4. 

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

Ա նուն
1) Ա. Վոլս կի     3) Ն. Ռիժ կով
2) Ա. Խան ջյան     4) Յ. Զա րո բյան
       5) Հ. Պո ղո սյան
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Պաշ տոն 
ա. ՀԿԿ կենտ կո մի քար տու ղար
բ. ԼՂԻՄ մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
գ. ԽՍՀՄ նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ
դ. ԼՂԻՄ–ո ւմ հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե ի նա խա գահ 
ե. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի քար տու ղար
զ. ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահ

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

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

Թ վա քա նակ
1) ա վե լի քան 60000   4) մոտ 15500
2) 108     5) ա վե լի քան 100000
3) մոտ 3000    6) 515000

Փաստ 
ա. ամ բողջ Ա նդր կով կա սից 1949 թ. աք սոր ված հայեր
բ. Եր ևա նի հան րա հա վա քում ցու ցա րար նե րի թի վը 1988 թ. փետր վա րի 25–26–ի ն
գ.  հայ կա կան ազ գային դի վի զի ա նե րի շար քե րում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին 

մաս նակ ցած հայոր դի ներ
դ. Սպիտակի երկրաշարժից հետո անօթևան մնացածներ 
ե. Հա յաս տա նում 1945–1952 թթ. քա ղա քա կան մե ղադ րան քով բռ նա դատ ված ներ
զ.  Հա յաս տա նում 1950–1970–ա կան թթ. հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան հա

մար դա տա պարտ ված ներ 
է.  պա տե րազ մի տա րի նե րին գոր ծած սխ րանք նե րի հա մար ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման 

ար ժա նա ցած հայոր դի ներ

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

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

Թ վա քա նակ
1) 18500     3) մոտ 3620
2) մոտ 40000    4) շուրջ 1100
      5) 2600
Փաստ 
ա.  Խորհր դային իշ խա նու թյան կող մից 1932 թ. սկզ բին առանց դատարանի վճռի 

գն դա կա հար ված և ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված մարդկանց թի վը
բ. Անդրկովկասի հանրապետություններից 1949 թ. աքսորված հայ ընտանիքներ
գ. հողազուրկ գյուղացիների թիվը 1929 թ. դրությամբ
դ. հայ փախս տա կան նե րի թի վը ԼՂԻՄ–ո ւմ 1989 թ. հու լի սի 1–ի դրու թյամբ 
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ե. 1930 թ. դրությամբ որպես «կուլակ» ունեզրկված տնտեսություններ
զ. Հա յաս տա նում 1945–1952 թթ. քա ղա քա կան մե ղադ րան քով բռ նա դատ ված ներ

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

25. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.
1) 1989 թ. օ գոս տո սի 16   4) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21
2) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1   5) 1988 թ. նոյեմ բե րի 24
3) 1989 թ. նոյեմբերի 30   6) 1989 թ. նոյեմ բե րի 28

 
ա.  ԽՍՀՄ–ի վե րաց ման և Ա ՊՀ ստեղ ծե լու մա սին հայ տա րա րու թյու նը Բե լո վե ժյան 

ար գե լա նոց–ան տա ռում
բ.  Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի անդամների մասնակցությամբ Հայաս

տանի Գերագույն խորհրդի արտահերթ նստաշրջանի սկիզբը
գ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա

գու մա րը
դ.  Ա ՊՀ ստեղ ծե լու մա սին հայ տա րա րու թյու նը Ալ մա Ա թա յում 
ե.  ԼՂԻՄ–ո ւմ Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն վե րաց նե լու մա սին ԽՍՀՄ ԳԽ ո րոշ

ման ըն դու նու մը
զ. պա րե տային դրու թյուն մտց նե լը Եր ևա նում 
է.  ՀԽՍՀ ԳԽ ար տա հերթ նս տաշր ջա նի կող մից « Հայ կա կան ԽՍՀ–ի և Լեռ նային Ղա

րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման մա սին» հա մա տեղ ո րոշ ման ըն դու նու մը

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

26. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.
1) 1990 թ. մայի սի 20    4) 1990 թ. հուն վա րի 13–20
2) 1989 թ. հուն վա րի 9   5) 1988 թ. փետր վա րի 27–29
3) 1988 թ. մայի սի 21   6) 1987 թ. նոյեմ բեր

       7) 1988 թ. փետրվարի 21

ա.  Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին վե րա մի ա վո րե լու` ար ցախ ցի նե րի ստո
րագ րու թյամբ պա հան ջագ րի ու ղար կու մը Մոսկ վա

բ. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի հա մալ րու մը նոր ան դամ նե րով
գ. Կ. Դե միր ճյա նին ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նից ա զա տե լը
դ.  « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի մի շարք ան դամ նե րի կա լա նա վո րու մը և տե ղա փո խու մը 

Մոսկ վա 
ե. Բաք վի հա յու թյան կո տո րած նե րը և տե ղա հա նու թյու նը
զ.  ԽՄԿԿ կենտ կո մի ո րոշ ման ընդունումը՝ Ար ցա խյան շարժ ման ո րա կու մը որ պես 

« ծայ րա հե ղա կան» 
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է.  Խորհր դային Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րա կան և այլ
ընտ րան քային ը նտ րու թյուն նե րը 

ը. հայե րի ջար դե րը Սում գաի թում

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

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

Ի րա դար ձու թյուն
1) Մար տու նա շե նի հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
2) Դա րա լա գյա զի շր ջա նի գյու ղա ցի ու թյան զին ված ե լույ թը բռ նի կո լեկ տի վաց ման դեմ
3) « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ստեղ ծու մը
4) Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ա վար տից քիչ ան ց ձեր բա կալ ված հայ մար շալը
5) գե տա շեն ցի նե րի հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
6) ՀՀՇ հա մա գու մարը  
Ա նուն 
ա) Թա թուլ Կր պե յան    դ) Սի մոն Ա չիքգյո զյան 
բ) Ի գոր Մու րա դյան     ե) Սեր գեյ Ա գա նով
գ) Սեր գեյ Խու դյա կով    զ) Ղար դաշ խան 
       է) Լևոն Տեր–Պետ րո սյան

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

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

Ի րա դար ձու թյուն
1) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նում
2) ՀՀ վար չա տա րած քային փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում
3) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի հան րաք վե
4) ՀՀ նա խա գա հա կան ա ռա ջին ը նտ րու թյուն ներ
5) սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծում
6) ե ռաս տի ճան դա տա կան հա մա կար գի ներդ րում

Տա րե թիվ 
ա. 1992 թ. հուն վար     դ. 1995 թ. հու լիս 
բ. 1990 թ. նոյեմ բեր    ե. 1995 թ. դեկ տեմ բեր
գ. 1991 թ. հոկ տեմ բեր    զ. 1999 թ. հու նիս 
       է. 2005 թ. նոյեմ բեր

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

Ի րա դար ձու թյուն
1) ՀՀ նա խա գա հա կան I ը նտ րու թյուն ներ
2) ՀՀ խորհր դա րա նա կան I ը նտ րու թյուն ներ
3) ՀՀ ան կա խու թյան հան րաք վե
4) ՀՀ ար տա հերթ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն ներ
5) ՀՀ խորհր դա րա նա կան II ը նտ րու թյուն ներ
6) ՀՀ նա խա գա հա կան II ը նտ րու թյուն ներ 

Տա րե թիվ 
ա. 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16   դ. 1998 թ. մար տ
բ. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21   ե. 1999 թ. մայի սի 30
գ. 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 22   զ. 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27 
      է. 1995 թ. հու լի սի 5

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

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

Ի րա դար ձու թյուն
1) ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը 
2) Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նը
3) Լ. Տեր–Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նը
4) ՀՀ ան կա խու թյան հան րաք վե
5) ԼՂՀ ան կա խու թյան հան րաք վե
6)  ՀՀ–ի և Թուր քի այի միջև «Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան կա պե րի հաս տատ ման և 

զար գաց ման մա սին» ար ձա նագ րու թյուն նե րի ստո րագ րու մը

Տա րե թիվ 
ա. 2007 թ. հուն վա րի 19   ե. 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10
բ. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21   զ. 1998 թ. փետր վար 
գ. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2   է. 1995 թ. հուլիսի 5
դ. 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 10    

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

N Ի րա դար ձու թյունը N Գոր ծիչը N Տա րե թիվը

1 Շու շի ի ա զա տագ րում 1 Ռո բերտ Քո չա րյան 1 1993 թ. 

2 Մար տու նա շե նի  
պաշտ պա նու թյուն 2 Մոն թե Մել քո նյան 2 1992 թ. օ գոս տո սի 15

3 ԼՂՀ–ի ՊՊԿ–ի ստեղ ծում 3 Սի մոն Ա չիքգյո զյան 3 1992 թ. մայի սի 8

4
Մար տու նու ու ղ ղու թյամբ 
մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ

4 Սեյ րան Օ հա նյան 4 1991 թ. ապ րիլ

1 2 3

2 1 4

3 4 2

4 3 1

1 3 2

2 4 4

3 2 1

4 1 3

1 1 4

2 4 1

3 2 3

4 3 2

1 4 3

2 3 4

3 1 2

4 2 1

1. 2. 3. 4.

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

Ա նուն      Պաշ տոն
1) Գա գիկ Հա րու թյու նյան    ա. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
2) Վազ գեն Մա նու կյան   բ. ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի նա խա գահ
3) Ար թուր Մկրտ չյան   գ. ՀՀ փոխ նա խա գահ
4) Սերժ Սարգ սյան    դ. Ա ԺՄ նա խա գահ
5) Կա րեն Դե միր ճյան    ե) ՀՀ եր րորդ նա խա գահ
      զ. ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ

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

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

Տա րե թիվ
1) 1949 թ. օ գոս տոս    4) 1922 թ. նոյեմ բե րի 20
2) 1922 թ. հուն վա րի 10   5) 1946 թ. հու նի սի 23
3) 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 14   6) 1921 թ. մար տի 14

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Մոսկ վայի խորհր դա–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը սփյուռ քա հայե րի ներ գաղ թը դա դա րեց նե լու մա սին
գ. Լոն դո նի կոն ֆե րան սի ա վար տը
դ. հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խմ բի մեկ նու մը Բեյ րու թից «Տ րան սիլ վա նի ա» շո գե նա վով 
ե. Ներ գաղ թի կո մի տե ի գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը
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զ. Լո զա նի կոն ֆե րան սի սկիզ բը 
է. Մի ջա գետ քում ա պաս տա նած հայե րի ե րկ րորդ խմ բի ժա մա նու մը Բա թում

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

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

 Տա րե թիվ      Ներ գաղ թող նե րի թվա քա նակ
1) 1962–1982 թթ.      ա) 4000
2) 1947 թ.      բ) 10000
3) 1946 թ.       գ) 8000
4) 1921–1936 թթ.     դ) 42000
5) 1948 թ.       ե) 25000
6) 1950–ա կան թթ.     զ) 32000
        է) 51000

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

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

N Ի րա դար ձու թյու նը N Մաս նա կիցը N Տա րե թի վը

1 Լոն դո նի կոն ֆե րանս 1 Հ. Օ հան ջա ն յան 1 1921 թ. սեպ տեմ բեր–
հոկ տեմ բեր

2 Կար սի կոն ֆե րանս 2 Վ. Մո լո տով 2 1945 թ. մայի սի 28

3

Հայ կա կան հար ցի ար
դա րա ցի լուծ ման հա
մար դի մու մը Ստա լի նին, 
Թրու մա նին և Չեր չի լին

3 Ա. Ա հա րո նյան 3 1953 թ. մայի սի 30

4
Թուր քի այի հան դեպ 
ե ղած տա րած քային պա
հանջ նե րից հրա ժա րում

4 Ա. Մռա վյան 4 1921 թ. փետր վար–
մարտ

1 2 3

2 1 4

3 3 1

4 4 2

1 4 1

2 1 4

3 3 3

4 2 2

1 3 4

2 4 1

3 1 2

4 2 3

1 3 1

2 4 4

3 2 3

4 1 2

1. 2. 3. 4.

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

Ա նուն
1) Թ. Թո րա մա նյան  
2) Ա. Ալիխանյան
3) Մ. Ա բե ղյան և Կ. Մե լիք–Օ հան ջա նյան
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4) Հ. Ա դա մյան
5) Ս. Ղամ բա րյան և Լ. Ռո տի նյան

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. « Սա սուն ցի Դա վիթ» է պո սի մշա կում և հրա տա րա կում
բ. սին թե տիկ կաու չու կի ար տադ րու թյան սկզբ նա վո րու մը Հա յաս տա նում
գ. էլեկտրոնային արագացուցչի կառուցում
դ. կեն սա բա նա կան ակ տիվ մի ա ցու թյուն նե րի սին թե զում 
ե. Զվարթ նոց տա ճա րի հա տա կագ ծի վե րա կանգ նում
զ.  ե ռա գույն հե ռուս տա տե սու թյան և լու սա հե ռագ րու թյան սար քի` աշ խար հում ա ռա

ջի նը ստեղ ծե լը և Եր ևա նում ցու ցադ րե լը

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

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

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Ա րուս Ոս կա նյան    4) Ստե փան Ղամ բա րյան
2) Տիգ րան Ջր բա շյան   5) Հայ կա նուշ Դա նի ե լյան
3) Հով սեփ Օր բե լի    6) Եր վանդ Քո չար

 Մաս նա գի տու թյուն 
ա. քի մի կոս     ե. ե րկ րա բան
բ. պատ մա բան    զ. ար ևե լա գետ
գ. եր գիչ     է. դե րա սան 
դ. քան դա կա գործ    

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

38.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում:

N Իրադարձությունը N Հեղինակ կամ 
ղեկավար N Տարեթիվը

1 Հայկական կինեմատոգրաֆի հնչյունային 
առաջին կինոնկարի ցուցադրումը  1 Ալեքսանդր 

Թամանյան 1 1958 թ.

2 Էլեկտրոնային արագացուցչի նախագծումը և 
կառուցման սկիզբը 2 Թաթուլ 

Ալթունյան 2 1935 թ.

3 Երևանի գլխավոր հատակագծի կազմումը 3 Համո 
Բեկնազարյան 3 1938 թ.

4 Հայկական ժողովրդական երգիպարի 
անսամբլի ստեղծումը 4 Արտեմ 

Ալիխանյան 4 1924 թ.

5 Արմենակ 
Մնջոյան 5 1956 թ.
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1 3 2

2 5 5

3 1 3

4 2 4

1 3 2

2 4 1

3 1 4

4 2 3

1 4 2

2 2 5

3 3 4

4 5 3

1 3 1

2 1 4

3 2 5

4 4 2

1. 2. 3. 4.

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

Հե ղի նակ
1) Արամ Խաչատրյան   4) Արտաշես Հովսեփյան
2) Սարգիս Մուրադյան   5) Նաի րի Զա րյան
3) Հա մո Բեկ նա զա րյան   6) Մի նաս Ա վե տի սյան

Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն 
ա. «Անլ ռե լի զան գա կա տուն» պոե մի պատ կե րա զար դում
բ. « Ալեքսանդր Թամանյան» արձան 
գ. «Սպարտակ» բալետ
դ. «Ծ նող ներս» կտավ 
ե. « Պե պո» կի նոն կար
զ. «Կոմիտասի վերջին գիշերը» նկարաշար
է. «Ա րա Գե ղե ցիկ» ող բեր գու թյուն 

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

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

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Էդ վարդ Միր զո յան   4) Դավիթ Մալյան
2) Նի կո ղայոս Բու նի ա թյան   5) Բաբ կեն Ա ռա քե լյան
3) Գևորգ Ջա հու կյան   6) Շա րա Տա լյան

Մաս նա գի տու թյուն 
ա. հնա գետ     ե. ե րկ րա բան
բ. կոմ պո զի տոր    զ. լեզ վա բան
գ. եր գիչ     է. դե րա սան 
դ. ճար տա րա պետ     

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

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

Ի րա դար ձու թյուն
1) Գե ղար վես տի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը Եր ևա նում 
2) « Նա մուս» կի նոն կա րի ա ռա ջին ցու ցադ րու մը
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3)  Եր ևա նի Լե նի նի հրա պա րա կի (Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կի) ճար տա րա պե
տա կան հա մա լի րի կա ռուց ման ա վար տը

4) ՀՀ ԳԱ նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տի ստեղ ծու մը 
5) Ա. Խա րա զյա նի գլ խա վո րու թյամբ պե տա կան շր ջիկ թատ րո նի կազ մա կեր պու մը 
 
Տա րե թիվ 
ա. 1967 թ.      դ. 1958 թ. 
բ. 1956 թ.      ե. 1922 թ. 
գ. 1925 թ.      զ. 1928 թ.

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

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

Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն     Հե ղի նակ 
ա. «Ալ մաստ» օ պե րա   1) Ա րամ Խա չատ րյան
բ. « Պե պո» կի նոն կար   2) Սեր գեյ Փա րա ջա նով
գ. « Արա Գեղեցիկ» ողբերգություն  3) Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյան
դ. «Ս պար տակ» բա լետ    4) Մինաս Ավետիսյան 
ե. «Ջաջուռ» կտավ    5) Հա մո Բեկ նա զա րյան
      6) Նաիրի Զարյան

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

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

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Աշ. Հով հան նի սյան, Ս. Ե րե մյան
2) Գ. Ա րե շյան, Հ. Քե չեկ
3) Ա. Հարությունյան, Է. Հով հան նի սյան
4) Մ. Ա բե ղյան, Ա. Տեր տե րյան
5) Հ. Ա ճա ռյան, Գ. Ղա փան ցյան
6) Ս. Մեր կու րով, Ա. Սարգ սյան

Մաս նա գի տու թյուն 
ա. գրա կա նա գետ    ե. պատ մա բան
բ. կոմ պո զի տոր    զ. լեզ վա բան
գ. եր գիչ     է. բժիշկ 
դ. քան դա կա գործ     

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

Սպի տա կի ե րկ րա շար ժը.

Թ վա քա նակ
1) 25000     3) 16000
2) 250000     4) 515000
      5) 17000

Փաստ 
ա) ա նօթ ևան մնա ցած ներ
բ) հիմ նա հա տակ ա վեր ված Սպի տա կի բնակ չու թյու նը
գ) վի րա վոր ված ներ
դ) զոհ ված ներ 
ե) Լենինականի բնակչության թիվը
զ) ա վեր ված բնա կա վայ րեր

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

45.  Իրադարձությունները համապատասխանեցնել տարեթվերին.
1)  1920 թ. նոյեմբերի 22   4) 1920 թ. հոկտեմբերի 28
2)  1920 թ. օգոստոսի 24   5) 1920 թ. սեպտեմբերի 1
3)  1919 թ. մայիսի 28 

ա.  խորհրդա–թուրքական «Սրտագին և անկեղծ բարեկամության» պայմա նագրի 
նախաստորագրումը

բ. Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարի բացումը
գ.  հայ–ռուսական «Եզրափակիչ որոշման արձանագրության» նախաստո րա գրումը
դ.  «Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ակտի» ստորագրումը և 

հռչակումը 
ե. հայ–ռուսական համաձայնագրի ստորագրումը Ալեքսանդրապոլում
զ.  ԱՄՆ–ի նախագահ Վիլսոնի իրավարար վճռի հայտնելը հայ–թուրքական սահ

մա նա գծի վերաբերյալ

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

46. Տարեթվերը համապատասխանեցնել իրադարձություններին.
1)  Էջմիածնի վանքը փակելու, կաթողիկոսությունը վերացնելու մասին ՀԿ(բ)Կ կենտ

կոմի որոշման ընդունումը
2)  խորհրդային իշխանության՝ Հայոց եկեղեցու կողմից Մեծ եղեռնի օրվա՝ ապրիլի 

24–ի նշումն արգելող որոշման ընդունումը
3)  Դաշնակցության երիտասարդական միության «ինքնավերացման» համա գու

մարը
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4)  Ստալինի 50–ամյակի նշումը և անձի պաշտամունքի բացահայտ դառնալը
5)  ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանի սպանությունը

ա. 1926 թ.     դ. 1924 թ.
բ. 1936 թ.     ե. 1929 թ.
գ. 1933 թ.     զ. 1938 թ.

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

47.  Հայկական ազգային դիվիզիաների անվանումները համապատասխանեցնել 
դրանց հետ կապված փաստերին.

1)  մասնակցել է Թամանյան թերակղզու ազատագրմանը
2)  պաշտպանել է Խորհրդային Հայաստանի՝ Թուրքիայի հետ սահմանը
3)  Կերչի մարտերում զոհվել է նրա հրամանատարը
4)  մասնակցել է Ստալինգրադի ճակատամարտին

ա. 408–րդ հրաձգային դիվիզիա   
բ. 390–րդ դիվիզիա   
գ. 76–րդ լեռնահրաձգային դիվիզիա 
դ. 261–րդ հրաձգային դիվիզիա
ե. 89–րդ հրաձգային դիվիզիա

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

48.  Հայազգի զորահրամանատարների անունները համապատասխանեցնել իրենց 
կոչումներին.

1)  ԽՍՀՄ մարշալ, կրկնակի հերոս
2)  ավիացիայի մարշալ
3)  ինժեներական զորքերի մարշալ
4)  զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ

ա. Իվան Իսակով     
բ. Սերգեյ Ագանով (Ագանյան)  
գ. Համազասպ Բաբաջանյան
դ. Արմենակ Խանփերյանց (Սերգեյ Խուդյակով)
ե. Հովհաննես Բաղրամյան

1)  1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–գ   3)  1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–բ
2)  1–ե, 2–դ, 3–բ, 4–գ   4)  1–ե, 2–դ, 3–բ, 4–ա
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49. Կատարել համապատասխանեցում.
1)  Հայկազ Խաչատրյան, Ստեփան Զատիկյան
2)  Իգոր Մուրադյան, Վաչե Սարուխանյան
3)  Պարույր Հայրիկյան, Աշոտ Նավասարդյան
4)  Սոս Սարգսյան, Վիկտոր Համբարձումյան

ա. ի նշան բողոքի արտահայտության՝ հացադուլի հայտարարումը Մոսկվայում 
բ. «Ղարաբաղ» կոմիտեի ստեղծումը
գ. Ազգային միացյալ կուսակցության (ԱՄԿ) ստեղծումը
դ.  «Յոթ հայրենասերներ» անվամբ հայտնի «Հայկական երիտասարդական միու

թյան» գործունեությունը
ե. «Երկունք» թերթի հրատարակումը
1)  1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ   3)  1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–ա
2)  1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–դ   4)  1–գ, 2–բ, 3–ե, 4–ա

50. Պաշտոնները համապատասխանեցնել գործիչների անուններին.
1)  Սերգեյ Կիրով    4)  Սահակ Տեր–Գաբրիելյան
2)  Ներսիկ Ստեփանյան   5)  Գրիգոր Հարությունյան
3)  Լավրենտի Բերիա

ա. Հայաստանի մարքսիզմ–լենինիզմի ինստիտուտի տնօրեն 
բ. ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի առաջին քարտուղար
գ. Հայաստանի ներքին գործերի ժողկոմ
դ. Անդրկովկասի կուսակցական երկրային կոմիտեի առաջին քարտուղար 
ե. Հայաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ
զ. Լենինգրադի կուսմարզկոմի առաջին քարտուղար
1)  1–ա, 2–բ, 3–դ, 4–զ, 5–գ   3)  1–գ, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–ա
2)  1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–բ   4)  1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–բ

51. Որոշումները համապատասխանեցնել դրանց ընդունման տարեթվերին.
1)  1991 թ. սեպտեմբերի 2   3) 1988 թ. մայիսի 31
2)  1989 թ. դեկտեմբերի 1   4) 1989 թ. նոյեմբերի 28

ա.  «Լեռնային Ղարաբաղի մարզում իրադրությունը կարգավորելու միջոցա ռում նե
րի մասին» ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի որոշումը

բ.  «Ղարաբաղ» կոմիտեի վերանվանվելը «Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի 
կոմիտե»–ի

գ.  «Հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին» 
որոշումը

դ. «ՀՀՇ ծրագիրն ու կանոնադրությունը ընդունելու մասին» որոշումը
ե.  ՀԽՍՀ ԳԽ արտահերթ նստաշրջանի «Հայկական ԽՍՀ–ի և Լեռնային Ղարա

բաղի վերամիավորման մասին» համատեղ որոշումը
1)  1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–բ   3)  1–դ, 2–բ, 3–ա, 4–գ
2)  1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–ա   4)  1–ա, 2–դ, 3–բ, 4–ե
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52. Գործիչների անունները համապատասխանեցնել մեջբերված խոսքերին.
1)  «Մենք չենք կարող երբևիցե հրաժարվել հողային պահանջներից, որոնք մեզ 

համար անհրաժեշտություն են, մեր կենսունակության և ապրելու կա րե լիության 
առաջին պայմանը»:

2)  «Լեռնային Ղարաբաղը մշտնջենապես բնակեցված է եղել հայերով և նրանց հայ
րենիքի մի հատվածն է, որը, Ստալինի մեղքով հայտնվելով Ադրբեջանի կազմում, 
65 տարի շարունակ ենթարկվել է ստորացման, վիրավորանքների ու ամեն տե
սակի ճնշումների...»:

3)  «Մենք հաստատակամորեն կձգտենք մեր առաջադրած հարցի դրական լուծմա
նը, որը կենսական նշանակություն ունի ամբողջ հայ ժողովրդի հետագա զար
գացման համար»։

4)  «…Հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառնե րի 
գերագույն և միակ իշխանությունը` որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թող նելով 
մոտիկ օրերում կազմելու հայոց ազգային կառավարություն…»:

ա. Յակով Զարոբյան   դ. Նիկոլ Աղբալյան
բ. Ասքանազ Մռավյան   ե. Հենրիխ Պողոսյան 
գ. Գրիգոր Հարությունյան

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

53.  1991 թ. տեղի ունեցած իրադարձությունները համապատասխանեցնել ամսա
թվերին.

1)  դեկտեմբերի 25    4) մարտի 17
2)  սեպտեմբերի 21    5) դեկտեմբերի 8
3)  հոկտեմբերի 16

ա. Հայաստանի Հանրապետության անկախության հանրաքվեի անցկացումը 
բ. ԽՍՀՄ–ի վերացման և ԱՊՀ–ի ստեղծման մասին հայտարարությունը
գ.  խորհրդային ինքնիշխան հանրապետությունների միություն ստեղծելու մա սին 

պայմանագրի հանդիսավոր ստորագրումը
դ.  առաջին համաժողովրդական նախագահական ընտրությունների անցկա ցումը 

Հայաստանում
ե. ԽՍՀՄ պահպանման վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացումը
զ.  ԽՍՀՄ նախագահի լիազորությունները կամավոր վայր դնելու մասին Մ. Գոր բա

չովի դիմումի հրապարակումը

1)  1–ա, 2–բ, 3–դ, 4–զ, 5–գ   3)  1–գ, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–ա
2)  1–բ, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–դ   4)  1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–բ
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54. Կատարել համապատասխանեցում.
1)  Շուշիի ազատագրման ժամանակ հայկական կողմի վիրավորների թիվը
2)  Շուշիի ազատագրման ժամանակ զոհված հայ քաջերի թիվը
3)  Շուշիի համար մղված մարտերում թշնամու զինյալների թիվը
4)  Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած հայկական ուժերի ընդհանուր թիվը

ա. 2300   գ. 300    ե. 120
բ. 1700   դ. 70

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

55.  Գործիչների անունները համապատասխանեցնել նրանց հետ կապված փաս
տերին.

1)  Հայկական հարցի քննարկման վերաբերյալ ՄԱԿ–ի ամբիոնից 1965 թ. հոկ տեմ
բերին արված կոչը

2)  Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության մասնակցությունը Լոն դոնի 
կոնֆերանսին

3)  Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) հիմնադրումը
4)  Հայկական հարցի արդարացի լուծման համար ՄԱԿ–ի անդրանիկ կոն ֆերանսին 

հուշագրի ներկայացումը

ա. Արամ Մանուկյան   դ. Ավետիս Ահարոնյան
բ. Պողոս Նուբար փաշա   ե. Կիպրիանու 
գ. Սիմոն Վրացյան

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

56. Տարեթվերը համապատասխանեցնել իրադարձություններին.
1)  Լոնդոնի կոնֆերանսը
2)  Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) հիմնադրումը
3)  Լոզանի կոնֆերանսի բացումը
4)  ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալին հայկական հողային պահանջների վերաբեր

յալ հուշագիր ներկայացնելը
5)  Խորհրդային Հայաստան սփյուռքահայության ներգաղթի մասին ԽՍՀՄ կա ռա

վարության որոշումը և արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման կոմի
տեի ստեղծումը

ա. 1906 թ.     դ. 1922 թ.
բ. 1945 թ.     ե. 1947 թ.
գ. 1923 թ.     զ. 1921 թ.

1)  1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–դ   3)  1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–բ, 5–դ
2)  1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–ե, 5–բ   4)  1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–բ
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57.  Հայ գիտնականների անունները համապատասխանեցնել իրենց գործունեու
թյան բնագավառներին.

1)  երկրաբանություն   4)  քիմիա
2)  արևելագիտություն   5)  պատմագիտություն
3)  աստղաֆիզիկա

ա. Հովսեփ Օրբելի    դ. Վիկտոր Համբարձումյան
բ. Աշոտ Հովհաննիսյան   ե. Ստեփան Ղամբարյան
գ. Մարկ Գրիգորյան   զ. Հովհաննես Կարապետյան

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

58.  Հայ արվեստագետների անունները համապատասխանեցնել իրենց մասնագի
տություններին.

1)  քանդակագործ    4)  կոմպոզիտոր
2)  ռեժիսոր     5)  նկարիչ
3)  դերասան
ա. Լևոն Քալանթարյան   դ. Բաբկեն Ներսիսյան
բ. Գրիգոր Խանջյան   ե. Առնո Բաբաջանյան
գ. Մարկ Գրիգորյան   զ. Արա Սարգսյան

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

59.  Մշակութային գործիչների անունները համապատասխանեցնել իրենց ստեղծա
գործություններին.

1)  «Միքայել Նալբանդյան» մոնումենտալ ստեղծագործություն
2)  «Սասունցի Դավիթ» մոնումենտալ ստեղծագործություն
3)  «Ծնողներս», «Սպասում» կտավներ
4)  «Իմ ժողովրդի պատմության տարեթվերից» նկարաշար
5)  «Կոմիտասի վերջին գիշերը» նկարաշար
ա. Երվանդ Քոչար    դ. Մինաս Ավետիսյան
բ. Սարգիս Մուրադյան   ե. Գրիգոր Խանջյան
գ. Հարություն Կալենց   զ. Նիկողայոս Նիկողոսյան

1)  1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ, 5–դ   3)  1–ա, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–բ
2)  1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–բ, 5–ե   4)  1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–բ
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7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

1. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Արարայի ճակատամարտը
բ. Այնթափի պաշարման սկիզբը քեմալական զորքերի կողմից 
գ. Հաճընի նվաճումը և հայ բնակչության կոտորածները
դ. Կիլիկիայի ինքնավարության հռչակումը
ե. ֆրանս–թուրքական պայմանագրի կնքումը Անկարայում
1)  1921 թ. հոկտեմբերի 20   4)  1918 թ. սեպտեմբերի 19
2)  1920 թ. հոկտեմբերի կեսեր  5)  1920 թ. նոյեմբերի 29
3)  1920 թ. ապրիլի 1   6)  1920 թ. օգոստոսի 4

2. Կատարել համապատասխանեցում.
ա.  «Ռուս–թուրքական բարեկամության և եղբայրության մասին» պայմանագրի 

կնքումը Մոսկվայում
բ. Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ստեղծումը
գ. Համազանգեզուրյան երկրորդ համագումարը Տաթևի վանքում
դ.  հայ–թուրքական սահմանագծի վերաբերյալ ԱՄՆ–ի նախագահ Վիլսոնի իրա

վարար որոշման հայտնումը
ե. Լեռնային Ղարաբաղի հռչակումը ՀՀ անբաժանելի մաս
1)  1922 թ. փետրվարի 3   4) 1923 թ. հուլիսի 7 
2)  1920 թ. ապրիլի 25   5) 1921 թ. ապրիլի 27
3)  1921 թ. մարտի 16   6) 1920 թ. նոյեմբերի 22

3. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Երևանի արհեստական կաուչուկի գործարանի կառուցման սկիզբը 
բ. Լենինականի հէկի գործարկումը
գ. Երևանի գինու–կոնյակի «Արարատ» գործարանի վերագործարկումը
դ. Հայաստանի գրողների միության ստեղծումը 
ե.  «Մեծ բեկման տարին» հոդվածի տպագրումը
1)  1928 թ.  3)  1929 թ.   5)  1921 թ.
2)  1933 թ.  4)  1923 թ.   6)  1932 թ.

4.  Փաստերը համապատասխանեցնել հայկական ազգային դիվիզիաների անուն
ներին.

ա. 76–րդ լեռնահրաձգային դիվիզիա    դ. 409–րդ հրաձգային դիվիզիա 
բ. 390–րդ դիվիզիա      ե. 89–րդ հրաձգային դիվիզիա 
գ. 408–րդ հրաձգային դիվիզիա
1)  Կազմավորվել է ՀՀ բանակի, ապա Հայկական կարմիր բանակի վերակառուց

ման արդյունքում:
2)  Փակել է գերմանական զորքերի ճանապարհը դեպի Անդրկովկաս Նովո ռոսիյսկ–

Տուապսե շրջանում:
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3)  Մարտական ուղին ձգվել է Մոզդոկից մինչև Ռումինիա, Հունգարիա, Ավստրիա, 
Չեխոսլովակիա:

4)  1942 թ. մարտի սկզբներին մասնակցել է Կերչի մարտերին:
5)  Դիվիզիայի անձնակազմից 18 հոգի արժանացել են ԽՍՀՄ հերոսի կոչման:
6)  Թամանյան թերակղզու ազատագրման գործում ունեցած հերոսական մաս նակ

ցության համար շնորհվել է Թամանյան անունը:

5. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. 1940 թ. հունվարի 15   դ. 1941 թ. հունիսի 22
բ. 1942 թ. հունիսի 14   ե. 1945 թ. հուլիսի 2
գ. 1939 թ. սեպտեմբերի 1

1)  Հայրենական մեծ պատերազմի սկիզբը
2)  409–րդ հրաձգային դիվիզիայի կազմացրումը Հունգարիայում
3)  Կարապետ Սիմոնյանին ԽՍՀՄ հերոսի կոչում շնորհելը
4)  Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը
5)  Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը
6)  ԽՍՀՄ պաշտպանության ժողկոմի հրամանով 390–րդ դիվիզիայի կազ մացրումը

6. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. շուրջ 800    դ. շուրջ 2100
բ. շուրջ 500    ե. 15000
գ. 3620

1)  1930–ական թթ. Հայաստանում բռնությունների ենթարկված մարդկանց թիվը
2)  1937 թ. վերջի դրությամբ Հայաստանում փակված եկեղեցիների թիվը
3)  1920–1930–ական թթ. Հայաստանում կոմունիստների թիվը
4)  1932 թ. սկզբին առանց դատաքննության ու դատարանի վճիռների գնդակահար

ված մարդկանց թիվը
5)  1949 թ. Անդրկովկասի հանրապետություններից Ալթայի երկրամաս աքսորված 

հայ ընտանիքների թիվը
6)  1932 թ. սկզբին առանց դատաքննության ու դատարանի վճիռների ազա տա

զրկման ենթարկված մարդկանց թիվը

7. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Հայկական տարածքների հարցի քննարկումը Պոտսդամի կոնֆերանսում 
բ. ԽՄԿԿ XX համագումարի բացումը
գ.  ԽՍՀՄ կառավարության կողմից 1925 թ. խորհրդա–թուրքական բարե կա մության 

պայմանագրի չեղյալ հայտարարելը
դ.  Թուրքիայից տարածքային պահանջներ չունենալու մասին խորհրդային կա ռա

վարության կողմից պաշտոնապես հայտարարելը
ե. Ազգային միացյալ կուսակցության (ԱՄԿ) ստեղծումը

1)  1945 թ. մարտի 19   4) 1945 թ. հուլիսի 22–23
2)  1953 թ. մայիսի 30   5) 1956 թ. փետրվարի 14
3)  1953 թ. մարտի 5   6) 1966 թ. ապրիլի 24
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8.  1989 թ. տեղի ունեցած իրադարձությունները համապատասխանեցնել ամսա
թվերին.

ա. դեկտեմբերի 1    դ. օգոստոսի 16
բ. նոյեմբերի 4    ե. հունվարի 9
գ. մայիսի 25

1)  Հայոց համազգային շարժման առաջին համագումարի բացումը
2)  ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների 1–ին համագումարի բացումը
3)  «Ղարաբաղ» կոմիտեի մի շարք անդամների կալանավորումը և տեղա փո խումը 

Մոսկվա
4)  պարետային ժամի հայտարարումը Երևանում
5)  Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության լիազոր ներկայացուցիչների հա մա

գումարի հրավիրումը
6)  ՀԽՍՀ ԳԽ արտահերթ նստաշրջանի կողմից «Հայկական ԽՍՀ–ի և Լեռնա յին 

Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» համատեղ որոշման ընդունումը

9.  Տարեթվերը համապատասխանեցնել Արցախյան ազատագրական պատերազ
մի հետ կապված իրադարձություններին.

ա. հայկական ուժերի մուտքը Լաչին
բ.  Քելբաջարի շրջանի հյուսիսային մասի և Օմարի բարձրադիր լեռնանցքի ազա 

տագրումը
գ. Կրկժանի ազատագրումը 
դ. Շուշիի ազատագրումը
ե. հայկական ուժերի հաղթանակը Աղդամի մոտ

1)  1992 թ. հունվարի 19–20   4) 1992 թ. մայիսի 18
2)  1992 թ. մայիսի 8–9   5) 1993 թ. հուլիսի 23
3)  1994 թ. մայիսի 12   6) 1994 թ. փետրվարի 18

10.  Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Թաթուլ Կրպեյան   դ. Սիմոն Աչիքգյոզյան
բ. Մոնթե Մելքոնյան   ե. Աշոտ Ղուլյան (Բեկոր) 
գ. Արկադի Տեր–Թադևոսյան

1)  1993 թ. Մարտունաշենի պաշտպանության ղեկավարը
2)  1991 թ. Մարտունաշենի պաշտպանության ղեկավարը
3)  1991 թ. գետաշենցիների հերոսական պայքարի ղեկավարը
4)  1992 թ. ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարը
5)  1993 թ. Մարտունիի ուղղությամբ մարտնչող հայկական զորամասերի ղե կավարը
6)  1992 թ. Խոջալուի ուղղությամբ հայերի ռազմական գործողությունների ղե կավարը

11. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. 1991 թ. մարտի 17    դ. 2009 թ. հոկտեմբերի 10
բ. 2008 թ. սեպտեմբերի 6    ե. 2015 թ. հունվարի 29
գ. 2005 թ. նոյեմբերի 27
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1)  Հայաստանի և Թուրքիայի միջև «Երկկողմ դիվանագիտական հարաբերու թյուն
ների հաստատման և զարգացման մասին» արձանագրությունների ստորագրումը

2)  «Հայոց ցեղասպանության 100–րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի» 
ընդունումը

3)  ԽՍՀՄ–ի պահպանման վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացումը
4)  «Ակոս» թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունը
5)  ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հաստատումը
6)  Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպումը 

(«ֆուտբոլային դիվանագիտություն»)

12. Պաշտոնները համապատասխանեցնել գործիչների անուններին.
ա. Արթուր Մկրտչյան     1)  ՀՀ վարչապետ
բ. Կարեն Դեմիրճյան     2)  ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի առաջին քարտուղար 
գ. Վազգեն Սարգսյան     3)  ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ
դ. Րաֆֆի Հովհաննիսյան      4)  ԼՂՀ նախագահ
ե. Աղասի Խանջյան      5)  «Ժառանգություն» կուսակցության նախագահ
        6)  ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ

13.  Կատարել համապատասխանեցում.
ա.  «Տրանսիլվանիա» շոգենավով հայ առաջին հայրենադարձների խմբի ժա մա

նումը Բաթում
բ.  սփյուռքահայերի ներգաղթը դադարեցնելու մասին ԽՍՀՄ կառավարության 

որոշման ընդունումը
գ. Հայկական համաշխարհային կոնգրեսի բացումը Նյու Յորքում
դ.  ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր ներգաղթի կոմիտեի գործունեու

թյան դադարեցումը
ե.  ՄԱԿ–ի ամբիոնից Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարի` Հայկական հարցը 

քննարկելու մասին արված կոչը

1)  1947 թ. ապրիլ   4)  1946 թ. հունիս
2)  1949 թ. օգոստոս   5)  1965 թ. հոկտեմբեր
3)  1969 թ. մայիս   6)  1948 թ. սեպտեմբեր

14. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Ազգերի լիգա
բ. Լոզանի կոնֆերանս
գ. Հայկական համաշխարհային կոնգրես
դ. Անկարայում Թուրքիայի և Ֆրանսիայի միջև կնքված համաձայնագիր 
ե. Լոնդոնի կոնֆերանս

1)  Կիլիկիային ինքնավարություն տրամադրելու վերաբերյալ հայկական պատ վի րա
կությունների պահանջի ներկայացումը

2)  Կիլիկիայի հանձնումը Թուրքիային
3)  հայկական հողային պահանջների վերաբերյալ փաստաթղթի պատրաս տումը և 
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հանձնումը ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալին
4)  Թուրքիայում հայերի «ազգային օջախ» ստեղծելու առաջարկի մերժումը Թուր

քիայի արտգործնախարար Իսմեթ փաշայի կողմից
5)  համաշխարհային հանրությանը 1915–1923 թթ. Թուրքիայի իրականացրած քա

ղաքականությանը ծանոթացնելու նպատակով համազգային կենտ րո նա կան 
մարմնի ստեղծումը

6)  հայերի համար «ազգային օջախի» ստեղծման մասին որոշման ընդունումը

15. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Երվանդ Քոչար    դ. Շարա Տալյան
բ. Արուս Ոսկանյան    ե. Լևոն Քալանթարյան 
գ. Մինաս Ավետիսյան

1)  կոմպոզիտոր    4)  դերասան
2)  քանդակագործ    5)  ռեժիսոր
3)  երգիչ     6)  գեղանկարիչ

16. Կատարել համապատասխանեցում.
ա.  «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք տեքստի մշակումը և հրատա րակումը 
բ. սինթետիկ կաուչուկի արտադրության հիմնադրումը
գ. եռագույն հեռուստատեսության ստեղծումը
դ.  Բյուրականի աստղադիտարանի վերածումը աշխարհում աստղագիտության 

ոլորտի գիտահետազոտական խոշոր կենտրոնի
ե. Զվարթնոց տաճարի հատակագծի վերականգնումը

1)  Ստեփան Ղամբարյան, Լևոն Ռոտինյան
2)  Հովհաննես Ադամյան
3)  Մանուկ Աբեղյան, Կարապետ Մելիք–Օհանջանյան
4)  Մկրտիչ Ներսիսյան
5)  Վիկտոր Համբարձումյան
6)  Թորոս Թորամանյան

17. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Հովսեփ Օրբելի     դ. Ֆրանց Լևինսոն–Լեսինգ
բ. Լևոն Քալանթարյան    ե. Վարդան Աճեմյան
գ. Վիկտոր Համբարձումյան

1)  Լենինականի (Գյումրու) պետական թատրոնի առաջին ռեժիսորը
2)  Հայաստանի գրողների միության առաջին նախագահը
3)  ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի երկ

րորդ նախագահը
4)  1947 թ. ընտրված՝ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահը
5)  ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի առա

ջին նախագահը
6)  Գ. Սունդուկյանի անվան դրամատիկական թատրոնի առաջին գլխավոր ռե ժիսորը
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18. Իրադարձությունները համապատասխանեցնել տարեթվերին.
ա. Մոսկվայի ռուս–թուրքական երկրորդ կոնֆերանսի սկիզբը
բ.  հայ–թուրքական սահմանագծի վերաբերյալ ԱՄՆ–ի նախագահ Վիլսոնի իրա

վարար վճռի հայտնումը
գ. Անդրկովկասյան սեյմի լուծարումը
դ. Լեռնահայաստանի վերանվանումը Հայաստանի Հանրապետություն 
ե. Անկարայում ֆրանս–թուրքական պայմանագրի կնքումը

1)  1918 թ. մայիսի 26   4) 1920 թ. նոյեմբերի 22
2)  1921 թ. հոկտեմբերի 20   5) 1920 թ. օգոստոսի 24
3)  1921 թ. փետրվարի 26   6) 1921 թ. հունիսի 1

19. Կատարել համապատասխանեցում.
ա. Գրիգոր Եղիազարյան    դ. Աշոտ Հովհաննիսյան
բ. Նիկողայոս Բունիաթյան   ե. Շարա Տալյան
գ. Հրաչյա Աճառյան

1)  լեզվաբան    4)  երգիչ
2)  դերասան    5)  կոմպոզիտոր
3)  ճարտարապետ    6)  պատմաբան
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

1. ՀՀ–ո ւմ 1920 թ. ստեղծ ված նա հանգ ներն են`
1) Սյու նյաց, Վա նան դի, Գու գար քի, Ա րա րա տյան
2) Շի րա կի, Սյու նյաց, Ա րա րա տյան, Վա նան դի
3) Ա րա րա տյան, Վա նան դի, Նա խիջ ևա նի, Կո տայ քի
4) Կար սի, Շի րա կի, Ա րա րա տյան, Գու գար քի

2. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նի ը նտ րու թյուն նե րին 

մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նե ին 18 տա րին լրա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը` ա ռանց 
սե ռի, ազ գու թյան և կրո նա կան խտ րա կա նու թյան, ը նդ հա նուր, գաղտ նի, հա վա
սար և բազ մաս տի ճան քվե ար կու թյամբ: 

բ.  Բա թու մի պայ մա նագ րով Թուր քի ային ան ցան Սուր մա լուն, Կար սը, Ա խալց խան, 
Նա խիջ ևա նը, Զան գե զու րը:

գ.  1920 թ. կե սե րին ՀՀ տա րած քը կազ մում էր շուրջ 70 հա զար քառ. կմ: 
դ.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան ը նտ րո վի խորհր դա րանն ու ներ 80 անդամ: 
ե.  Խորհրդային իշխանությունը Հայաստանում քաղաքական բնույթի հետապնդում ներ 

և բռնություններ չգործադրեց միայն հայկական բանակի սպայակազմի նկատ մամբ:
զ.  Թիֆլիսում համապատասխան հանձնաժողովում Ա. Բեկզադյանն առաջարկում 

էր ՀԽՍՀ–ին միացնել Լոռին, Լեռնային Ղարաբաղը և Ախալքալաքի գավառը: 
է.  Կարսի կոնֆերանսում թույլատրվում էին Կովկասի հանրապետությունների մե

կուսի ելույթները:

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

3. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Մու սա վա թա կան Ա դր բե ջա նը, ոգ ևոր վե լով Ա նդր կով կա սում Թուր քի այի նվա ճո

ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նից, հա վակ նու թյուն ներ դրս ևո րեց հայ կա կան տա
րածք ներ Շա րուր–Դա րա լա գյա զի, Զան գե զու րի, Ղա րա բա ղի, Կար սի և Լո ռու 
նկատ մամբ: 

բ.  Բա թու մի պայ մա նագ րով հայ կա կան կող մը պետք է լու ծա րեր հայ կա կան բո լոր 
զո րա մա սե րը:

գ.  Թուր քա կան զոր քե րի հար ձա կու մը դե պի Բա քու սկս վեց 1918 թ. մայի սին, սա
կայն մինչև հոկ տեմ բեր ա մի սը նրանց չհա ջող վեց գրա վել քա ղա քը: 

դ.  Գեր մա նի ան դրա կա նո րեն վե րա բեր վեց Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու 
հար ցին, ո րով հետև նա ցան կա նում էր Ա նդր կով կա սը պա հել իր ազ դե ցու թյան 
ո լոր տում: 
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ե.  Հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան հա մա ձայն` « Լո ռու չե զոք գո տում» տե ղա կայ վե ցին 
ան գլի ա կան զո րա մա սեր:

զ.  « Լո ռու չե զոք գո տում» սահ ման վեց հա տուկ կա ռա վա րում, ո րն ի րա կա նաց վե
լու էր Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ղե կա
վա րու թյամբ և ան գլի ա ցի գե նե րալ–նա հան գա պե տի ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու
թյամբ: 

է.  Բաթումի պայմանագրի համաձայն` ՀՀ–ն պահպանեց Առանձին հայկական 
կորպուսը:

ը.  Սև րի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` հայ–վ րա ցա կան սահ մա նը ո րո շե լու էր Ա ՄՆ–ի 
նա խա գահ Վիլ սո նը:

թ.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Թիֆ լի սում կնք ված հայ–վ րա ցա կան 
հա մա ձայ նագ րով ե րեք ամ սով « Լո ռու չե զոք գո տի» մտց վե ցին վրա ցա կան զոր քեր:

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

4. Տր ված փաստարկներից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Շու շի ում կա յա ցած ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը ե րկ րա մասը 

հռչակեց ան կախ վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր և կազ մեց « Ղա րա բա ղի ժո
ղովրդա  կան կա ռա վա րու թյու նը»: 

2)  Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո Կի լի կի ան զի նագ րավ վեց ֆրան սի ա կան զոր քե
րի կող մից, ի սկ 1919 թ. նոյեմ բե րին նրանց փո խա րի նե ցին ան գլի ա կան զոր քե րը:

3)  Կա պի տան Ար սեն Շահ մա զյա նը 1919 թ. նոյեմ բե րին ժա մա նեց Գո րիս և ստանձ
նեց Ար ցա խի գե նե րալ–կո մի սա րի պաշ տո նը: 

4)  Ար սեն Շահ մա զյա նին գե նե րալ–կո մի սա րի պաշ տո նում փո խա րի նեց Սեր գեյ 
Մելիք–Յոլ չյա նը: 

5)  Բաք վի 1918 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան գոր ծում մեծ դեր ու նե ցան գե նե րալ Նա
զար բե կյա նը, Դրոն, Հա մա զաս պը, Գրի գո րի Կոր գա նո վը և ու րիշ ներ:

6)  Այն թա պի ի նք նա պաշտ պա նու թյան բարձ րա գույն խորհր դի նա խա գահն էր 
հոգևոր ա ռաջ նորդ Պետ րոս Սա րա ճյա նը: 

7)  Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո Ա նդր կով կա սում ամ րապնդ վե ցին Ա նգ լի այի դիր քե րը: 
8)  Բաքվի 26 կոմիսարները 1918 թ. սեպտեմբերի 15–ին գնդակահարվեցին անդրկասպ

յան էսէռական իշխանությունների և անգլիացիների կողմից:
9)  Կի լի կի ա յում 1920 թ. սկզբ նե րին ապ րում էր 300 հա զար հայ, սա կայն տե ղում 

հաս տատ ված ֆրան սի ա կան վար չու թյու նը լուրջ քայ լեր չձեռ նար կեց հայե րի 
անվտան գու թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

5. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Նա խիջ ևա նի կո րուս տով ՀՀ–ն զրկ վում էր Եր ևան–Ջուլ ֆա եր կա թու ղով հար ևան 

Ի րա նի հետ կա պից, խո ցե լի է ին դառ նում Զան գե զու րի ա րևմ տյան սահ ման նե րը: 
բ.  Նժ դե հը, որ իր փոք րա թիվ ու ժե րով հե ռա ցել էր Խուս տու փի լե ռը, 1920 թ. հոկ

տեմ բե րի կե սե րից գլ խա վո րեց հա մաար ցա խյան ա պս տամ բու թյու նը:
գ.  Գե նե րալ Թոմ սո նը 1920 թ. մայի սին դար ձավ Բաք վի գե նե րալ նա հան գա պետ: 
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դ.  Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ան բա ժա նե լի մա սը: 

ե.  Գե նե րալ Թոմ սո նի պա հան ջով կա սեց վեց Ա նդ րա նի կի զո րախմ բի ա ռաջ խա ղա
ցու մը դե պի Շու շի:

զ.  Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո Խորհր դային Ռու սաս տա նը Հա յաս տա
նից պա հան ջեց ան հա պաղ իր զոր քե րը դուրս բե րել Զան գե զու րից և Կար սից: 

է.  Թիֆ լի սում ստո րագր ված հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րով Ղա րա բա ղը, Զան գե
զու րը և Նա խիջ ևա նը հայ տա րար վում է ին Հա յաս տա նի ան բա ժան տա րածք ներ:

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

6.  Ո՞ր նա հանգ նե րով էր ան ցնե լու ՀՀ–ի և Թուր քի այի սահ մանն ը ստ Սև րի պայ
մա նագ րի.

1) Է րզ րու մի, Սե բաս տի այի, Վա նի, Բիթ լի սի
2) Է րզ րու մի, Տրա պի զո նի, Վա նի, Բիթ լի սի
3) Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Տրա պի զո նի, Սե բաս տի այի
4) Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Վա նի, Բիթ լի սի

7.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն նե րի` Տա սի 
խորհր դին ներ կա յաց ված Հու շագ րում նե րառ ված պա հանջ նե րից.

1) Ճա նա չել հայ–վ րա ցա կան գո յու թյուն ու նե ցող սահ ման նե րը: 
2) Ճա նա չել Մի ա ցյալ Հա յաս տան ան կախ պե տու թյու նը: 
3)  Ա ռն վազն 99 տա րով դաշ նա կից պե տու թյուն նե րից մե կին հանձ նել Հա յաս տա նի 

ման դա տը (հո վա նա վո րու թյու նը): 
4)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նը նե րա ռե լու էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րը 

(Վան, Բիթ լիս, Է րզ րում և Տրա պի զոն), Կի լի կի այի վեց սան ջակ նե րը, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով: 

5)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նը նե րա ռե լու էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի չորս նա հանգ նե րը 
(Վան, Բիթ լիս, Է րզ րում և Տրա պի զոն), ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով:

6)  Ա ռն վազն 20 տա րով դաշ նա կից պե տու թյուն նե րից մե կին հանձ նել Հա յաս տա նի 
ման դա տը (հո վա նա վո րու թյու նը): 

7)  Պատ ժի են թար կել հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րին, պար տա վո րեց նել 
Թուր քի ային փոխ հա տու ցե լու հայե րի կրած վնաս նե րը:

8. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  « Հայ կա կան լե գե ո նի» կազ մում 1918 թ. նոյեմ բեր–դեկ տեմ բե րին կար եր կու գու

մար տակ` ա վե լի քան 3000 զին վոր: 
2)  Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը բա նաձև ըն դու նեց Մի ա ցյալ և ա զատ 

Հա յաս տան հռ չա կե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին:
3)  Հաճը նի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տա րը Ներ սես Թա

վուգ ճյանն էր: 
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4)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կա գի րը վճ ռա կան քայլ էր հա յու թյան եր կու հատ
ված նե րի մեր ձեց ման հա մար, բայց այն ար տա քին քա ղա քա կան որ ևէ նշա նա
կու թյուն չու նե ցավ: 

5)  Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սը հա վա նու թյուն տվեց մի ա ցյալ հայ կա կան պե տու թյան 
ստեղծ մա նը, սա կայն դաշ նա կից նե րը շա րու նա կում է ին հար ցը կա պել Ա ՄՆ–ի 
կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու խնդ րի հետ: 

6)  Կի լի կի այի հայե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը դնե լով Մ. Քե մա լի 
և Կ. Պոլ սի օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վրա` դաշ նա կից նե րը գործ նա կան որ ևէ 
քայլ չա րե ցին դրանք դա դա րեց նե լու հա մար: 

7)  Ա ՄՆ–ի Սե նա տը մեր ժեց Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու և այն տեղ ա մե
րիկ յան զոր քեր ու ղար կե լու նա խա գահ Վիլ սո նի ա ռա ջար կը: 

8)  Ֆրան սի այի վար չա պետ Կլե ման սոն հա մա ձայն վեց ստանձ նե լու հայ–թուր քա
կան սահ ման նե րը ո րո շե լու ի րա վա րա րի ա ռա քե լու թյու նը:

9. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա նգ լի այի վար չա պետ Դ. Լլոյդ Ջոր ջը հա մա ձայն վեց ստանձ նե լու հայ–թուր քա

կան սահ ման նե րը ո րո շե լու ի րա վա րա րի ա ռա քե լու թյու նը: 
2)  Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սը հա վա նու թյուն տվեց մի ա ցյալ հայ կա կան պե տու թյան 

ստեղծ մա նը, սա կայն դաշ նա կից նե րը շա րու նա կում է ին հար ցը կա պել Ռու սաս
տա նի կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու խնդ րի հետ:

3)  Հաճ ընի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան բարձ րա գույն խորհր դի նա խա գահն էր 
Պետ րոս Սա րա ճյա նը, զին ված ու ժե րի հրա մա նա տա րը` Սար գիս Ճե պե ճյա նը: 

4)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կա գի րը վճ ռա կան քայլ էր հա յու թյան եր կու հատ
ված նե րի մեր ձեց ման հա մար, բայց այն ար տա քին–քա ղա քա կան որ ևէ նշա նա
կու թյուն չու նե ցավ: 

5)  Ա ՄՆ–ի Սե նա տը մեր ժեց Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու և այն տեղ ա մե
րիկ յան զոր քեր ու ղար կե լու նա խա գահ Ռուզվելտի ա ռա ջար կը:

6)  Կի լի կի այի հայե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը դնե լով Մ. Քե մա լի 
և Կ. Պոլ սի օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վրա` դաշ նա կից նե րը գործ նա կան որ ևէ 
քայլ չա րե ցին դրանք դա դա րեց նե լու հա մար:

10.  Խորհր դային Ռու սաս տա նի զոր քե րը 1920 թ. մայիս–օ գոս տո սին ՀՀ–ից զի նա
գրա վե ցին`

1) Կար սը, Լո ռին, Ղա րա բա ղը
2) Ղա րա բա ղը, Նա խիջ ևա նը, Զան գե զու րը
3) Զան գե զու րը, Նա խիջ ևա նը, Սուր մա լուն
4) Սուր մա լուն, Կար սը, Ղա րա բա ղը

11.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Թիֆ լի սի 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի հայ–ռու սա կան 
հա մա ձայ նագ րի պայ ման նե րից.

ա.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր ՀՀ ան կա խու թյու նը:
բ.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վում էր մի ա ցյալ Հա յաս տա նի պա հան ջից:
գ.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը խոս տա նում էր ա ջակ ցել ՀՀ–ին Ի րա նի դեմ պայ քա րում:
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դ.  Հա յաս տա նը հա մա ձայն վում էր, որ պես զի խորհր դային զոր քե րը ժա մա նա կա վո
րա պես զբա ղեց նեն Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը: 

ե.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր Լեռ նա հա յաս տա նի ի նք նա վա րու թյու նը: 
զ. Հա յաս տա նը խոս տա նում էր ա ջակ ցել Ռու սաս տա նին Ա րև մուտ քի դեմ պայ քա րում:

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

12.  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րին վե րա բե րող պն դում նե րից 
ո րո՞նք են ճիշտ.

ա)  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի ու նե ցավ Ան կա րա յում և 
նպաս տեց ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան ամ րապնդ մա նը:

բ)  Հա մա գու մա րը կար ևոր դեր խա ղաց Ար ևելք–Ա րև մուտք հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
ամ րապն դե լու գոր ծում:

գ)  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի ստեղ ծած « Քա րոզ չու թյան և 
գոր ծո ղու թյան խոր հուր դը» 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին ըն դու նեց մի բա նաձև–
փաս տա թուղթ, ո րի հիմ նա կան դրույթ ներն ամ բող ջու թյամբ ո ւղղ ված է ին ՀՀ–ի և 
հայ ժո ղովր դի դեմ: 

դ)  Այդ խորհր դի մշա կած փաս տաթղ թի հա մա ձայն` Ռու սաս տա նը՝ որ պես փր կա րար 
և հաշ տա րար, պետք է մտ ներ Հա յաս տան և այն տեղ հաս տա տեր խորհրդային 
վար չա կարգ: 

ե)  Այդ բա նաձ ևով ա ռա ջարկ վում էր հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով օգ նել քե մա լա
կան նե րին և Հա յաս տա նի վրա նրանց ռազ մար շա վի մի ջո ցով նպաս տել վեր ջի
նիս խորհր դայ նաց մա նը:

զ)  Դա վա դիր այս փաս տաթղ թի ըն դու նու մից եր կու ա միս ան ց Թուր քի ան ա ռանց 
պա տե րազմ հայ տա րա րե լու ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սեց Հա յաս տա նի 
ու Վրաս տա նի դեմ:

է)  Համագումարը որոշեց ռազմական և նյութական օգնություն տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետությանը:

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

13.   Խորհր դային ո ՞ր հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստո րագ րե ցին 
ԽՍՀՄ–ի կազ մա վոր ման մա սին փաս տաթղ թե րը.

1) Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Բե լա ռու սի, Վրաս տա նի
2) Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի
3) Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Բե լա ռու սի, Ա նդր դաշ նու թյան
4) Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի, Վրաս տա նի, Մոլ դո վայի

14. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  1921 թ. փետր վա րի 22–28–ը ա պս տամ բու թյունն ա րագ ը նդ գր կեց Հա յաս տա նի 

կենտ րո նա կան մի քա նի շր ջան նե րը` Բաշ Գյառ նին, Կո տայ քը, Թա լի նը, Դա րա
լա գյա զը, Բաշ Ա պա րա նը:

բ.  Փետր վա րյան հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րու
թյու նը ստանձ նել էր Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյու նը:
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գ.  Ա նդր կով կա սի ե րեք խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի մի ա վոր ման ձև 
ը նտրվեց հա մա դաշ նու թյու նը:

դ.  ՀՍԽՀ պե տա կան ու կու սակ ցա կան մար մին նե րը հա վա տա րիմ զո րա մա սե րի և 
«Ա զա տա մարտ» ու « Վար դան զո րա վար» զրա հագ նացք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ներ քո հե ռա ցան Աշ տա րակ–Բաշ Ա պա րան ո ւղ ղու թյամբ: 

ե.  Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը ճն շե լու և Հա յաս տա նում խորհր դային իշ խա
նու թյու նը վե րա հաս տա տե լու խն դի րը ստանձ նեց ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կա սյան 
բյու րոն:

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

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

1)  Վրաս տա նի հեղ կո մի նա խա գահ Պ. Մդի վա նին և իր կողմ նա կից նե րը գտ նում է ին, 
որ Ա նդր կով կա սի Դաշ նու թյուն ստեղ ծե լու հա մար կան ի րա կան նա խադրյալ ներ 
և կողմ է ին դրա ստեղծ մա նը:

2)  «Ս տա լի նյան ի նք նա վա րաց ման ծրագ րին» հա վա նու թյուն տվե ցին խորհր դային 
բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րի կոմ կուս նե րը:

3)  Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը դեմ է ին Ա նդր դաշ նու թյան ստեղծ մա նը, ո րով
հետև այն հնա րա վո րու թյուն չէր տա եր կի րը ու ժո ղովր դին ար տա քին վտանգ նե րից 
պաշտ պա նե լու և հա սա րա կա կան–տն տե սա կան ծանր վի ճա կից դուրս բե րե լու:

4)  Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մարն ըն դու նեց Ա ԽԴՍՀ Սահ
մա նադ րու թյու նը և ո րո շեց մյուս խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի հետ մի ա
վոր վել ԽՍՀՄ–ի կազ մում: 

5)  Ա ԽՍՀԴՄ–ն գո յատ ևեց մինչև 1936 թվա կա նը:
6)  ԽՍՀՄ–ը ի րա կա նում ոչ թե դաշ նային մի ու թյուն էր, այլ մի ա ձույլ կենտ րո նաց ված 

պե տու թյուն:

16.  Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա
ժո ղո վի՝ Թիֆ լի սում գու մար ված նիս տում Խորհր դային Հա յաս տա նի ներ կա յա
ցու ցի չը ա ռա ջար կեց ՀՍԽՀ–ին մի աց նել`

1) Կար սը, Լո ռին, Ջա վախ քը
2) Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Սյու նի քը, Ա խալց խան
3) Լո ռին, Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Ա խալ քա լա քի գա վա ռը
4) Նա խիջ ևա նը, Կար սը, Լո ռին 

17.  Ադր բե ջա նի հեղ կո մը 1920 թ. վեր ջին ար ված իր հայ տա րա րու թյամբ Խորհրդային 
Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան մաս էր ճա նա չում`

1) Նա խիջ ևա նը, Ղա զա խը և Լեռ նային Ղա րա բա ղը
2) Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Ղա զա խը և Զան գե զու րը
3) Զան գե զու րը, Ղա զա խը և Նա խիջ ևա նը,
4) Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը
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18.  Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը` 
1) ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Լեռ նա հա յաս տան
2) Լեռ նա հա յաս տա նը հռ չա կեց Ի նք նա վար Սյու նիք
3) ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Ի նք նա վար Սյու նիք 
4) Լեռ նա հա յաս տա նը վե րան վա նեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն

19. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Հա յաս տա նի խորհր դային իշ խա նու թյու նը, խախ տե լով դեկ տեմ բե րի 2–ի իշ խա

նա փո խու թյան հա մա ձայ նա գի րը, ձևա վո րեց մի ա կու սակ ցա կան վար չա կազմ:
բ.  Հա յաս տա նում խորհր դային վար չա կար գը հաս տա տե լու և ամ րապն դե լու գոր ծ ըն

թա ցը կազ մա կեր պում և ո ւղ ղոր դում էր Հա յաս տա նի խոր հուրդ նե րի հա մա գու մա րը:
գ.  Հա յաս տա նի խորհր դային իշ խա նու թյու նը ա ռա ջին ի սկ օ րե րից սկ սեց կի րա ռել 

նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն: 
դ.  Խորհր դային իշ խա նու թյու նը Հա յաս տա նում քա ղա քա կան հե տապն դում ներ և բռ նու

թյուն ներ գոր ծադ րեց նա խորդ կա ռա վա րու թյան, ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ճա
նաչ ված ան դամ նե րի, այ լա խոհ նե րի և հայ կա կան բա նա կի սպա յա կազ մի նկատ մամբ: 

ե.  Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր « ներդ նե լու» նպա տա կով ներ քին գոր ծե րի 
և ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մատ նե րը սկ սե ցին բռ նու թյուն ներ գոր ծադ րել բնակ
չու թյան նկատ մամբ: 

զ.  Գա րե գին Նժ դե հի գլ խա վո րած Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան շնոր հիվ 
այդ ե րկ րա մա սը մնաց Հա յաս տա նի կազ մում: 

է.  Թիֆլիսի 1921 թ. նոյեմբերի 6–ի համաձայնագրով Ջավախքը մնում էր Խորհրդա
յին Հայաստանին: 

ը.  Լե նի նի նա խագ ծի հա մա ձայն` խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը պետք է 
մտնե ին ՌՍԴԽՀ–ի կազ մը:

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

20. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  Խորհր դային Հա յաս տա նին Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նից փո խանց վեց հա րևան 

չորս ե րկր նե րի հետ տա րած քային–սահ մա նային չլուծ ված խն դիր նե րի « ժա ռան
գու թյու նը»:

2)  Հայ–վ րա ցա կան տա րած քային խն դիր էր նաև Ջա վախ քի հար ցը, ո րը ՌԿ(բ)Կ 
կով կա սյան բյու րոյի ջան քե րով տր վեց Վրաս տա նին:

3)  Հայ–ա դր բե ջա նա կան տա րած քային խն դիր նե րը կապ ված է ին Նա խիջ ևա նի, 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի հետ, ո րոնք, ի վեր ջո, բո լո րը ՌԿ(բ)Կ կով
կա սյան բյու րոյի ջան քե րով տր վե ցին Ա դր բե ջա նին:

4)  Զան գե զու րը 1921 թ. գար նան և ամ ռան ա միս նե րին մնա ցել էր ան կա խու թյան 
միակ կղ զյակն Ա նդր կով կա սում և իր վրա էր սևե ռել բոլշ ևիկ նե րի ու շադ րու թյունը: 

5)  ՀՍԽՀ կա ռա վա րու թյու նը 1921 թ. հու նի սի 13–ին պայ քա րը դա դա րեց նե լու և 
խորհր դայ նա ցումն ըն դու նե լու հեր թա կան կոչն ո ւղ ղեց Ար ցա խի կա ռա վա րու թյա
նը` նշե լով, որ ե րկ րա մա սը լի նե լու է Հա յաս տա նի կազ մում:
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6)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը 1921 թ. հու լի սի 4–ի նիս տում ըն դու նում է ար
դա րա ցի ո րո շում` Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նե լու Խորհր դային Հա յաս տա նին: 

7)  Խորհր դային կայս րու թյա նը բնո րոշ է ին ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ազ գե
րի ու հա սա րա կու թյան մի լի ո նա վոր ան դամ նե րի ի րա կան հա վա սա րու թյու նը:

21. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Հայ–վ րա ցա կան տա րած քային խն դիր ներ է ին ա ռա ջա ցել Լո ռու և Ջա վախ քի 

պատ ճա ռով:
բ.  Հայ հեղ կո մը պար բե րա բար Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից պա հան ջում էր 

զոր քե րը դուրս բե րել « Լո ռու չե զոք գո տուց», սա կայն Խորհր դային Ռու սաս տա նը 
դեմ էր դրան:

գ.  Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար ստեղծ ված 
հանձ նա ժո ղո վում վրաց–ա դր բե ջա նա կան հա կա հայ կա կան դա շին քին ա ջակ
ցում էր նաև հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ի. Ստա լի նը: 

դ.  Հա յաս տա նի մի ակ ներ կա յա ցու ցի չը հրա ժար վեց Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու
թյուն նե րի սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի աշ խա
տանք նե րին իր հե տա գա մաս նակ ցու թյու նից և պա հան ջեց բո լոր վի ճե լի հար ցե
րը փո խան ցել Մոսկ վայի քն նարկ մա նը:

ե.  Հայ–վրացական սահմանազատման մասին վերջնական համաձայնագիրը ստո
րագրվեց 1921 թ. նոյեմբերի 6–ին Թիֆլիսում:

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

22. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Մոսկ վա մեկ նած Ա. Բեկ զա դյա նի գլ խա վո րած հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը 

այն տե սա կե տին էր, որ ՀՍԽՀ սահ ման նե րում պետք է լի նե ին 1920 թ. թուրք–հայ
կա կան պա տե րազ մի նա խօ րե ի դրու թյամբ ՀՀ–ին պատ կա նող տա րածք նե րը:

բ.  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը 1921 թ. հու լի սի 5–ի նիս տում ըն դու նում է ար
դա րա ցի ո րո շում` Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նե լու Խորհր դային Հա յաս տա նին:

գ.  1921 թ. հուլիսի 7–ի որոշումով Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվեց ինքնավար 
մարզի կարգավիճակ:

դ.  Նժ դե հի գլ խա վո րած հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան շնոր հիվ Զան գե զու րը 
մնաց Խորհր դային Հա յաս տա նի կազ մում: 

ե.  Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` ՀՍԽՀ–ին էր մնում Սուր
մա լո ւի գա վա ռը:

զ.  Կար սի կոն ֆե րան սում թուր քա կան պատ վի րա կու թյան նա խա գահն էր Յու սուֆ 
Քե մա լը: 

է.  Քե մա լա–բոլշ ևի կյան գոր ծար քով Հա յաս տա նից խլ վե ցին և Թուր քի ային ու Ա դրբե
ջա նին նվի րա բեր վե ցին հայ կա կան տա րածք նե րի զգա լի մա սը:

1) բ, գ, ե   2) դ, ե, զ   3) ա, զ, է   4) ա, դ, է 
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23. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  Մոսկ վայի պայ մա նագ րի 10–րդ հոդ վա ծով Ռու սաս տա նը պար տա վոր վում էր 

անհրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի Ա նդր կով կա սի խորհր դային հան
րա պե տու թյուն նե րը « պար տա դիր կեր պով ճա նա չեն սույն պայ մա նագ րի այն հոդ
ված նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն վե րա բեր ում են ի րենց»:

2)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը 1921 թ. հու լի սի 4–ի նիս տում ըն դու նում է ար
դա րա ցի ո րո շում` Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նե լու Խորհր դային Հա յաս տա նին:

3)  Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի` հայ–թուր քա կան սահ մա նին վե րա բե
րող դրույթ նե րը օ րի նա կան չէ ին, ո րով հետև Խորհր դային Ռու սաս տա նը և քե մա
լա կան Թուր քի ան ա ռանց հայ կա կան կող մի մաս նակ ցու թյան վճ ռե ցին հայ կա
կան տա րածք նե րի հար ցը:

4)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոն « Կար սի կոն ֆե րան սի մա սին» իր ո րոշ մամբ հնա
րա վո րու թյուն էր տա լիս, որ պես զի Ա նդր կով կա սի ե րեք խորհր դային հան րա պե
տու թյուն նե րը ո րոշ փո փո խու թյուն ներ կա տա րեն Մոսկ վայի պայ մա նագ րի` ի րենց 
վե րա բե րող պայ ման նե րում: 

5)  Ի տար բե րու թյուն Մոսկ վայի պայ մա նագ րի, ո րով Նա խիջ ևա նի մար զի խնա
մա կա լու թյու նը Ա դր բե ջա նը ի րա վունք չու ներ զի ջե լու « մի եր րորդ պե տու թյան», 
Կար սի պայ մա նագ րով այն տր վեց Հա յաս տա նին:

6)  Խորհր դային Ռու սաս տա նի բոլշ ևի կյան ղե կա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում ոչ մի այն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը, այլև Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տա
րածք նե րի զգա լի մա սը դուրս մնա ցին Խորհր դային Հա յաս տա նի սահ ման նե րից: 

7)  Խորհր դային Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րն ան վե րա պահ ըն դու նե ցին Մոսկ վայի 
և Կար սի պայ մա նագ րե րի պա հանջ նե րը և ոչ մի դժ գո հու թյուն չար տա հայ տե ցին:

24.   Կար սի կոն ֆե րան սի հետ կապ ված՝ ՀՍԽՀ կա ռա վա րու թյու նը ձևա կեր պեց իր 
պա հանջ նե րը. թվարկ ված նե րից ո րո՞նք են այդ պա հանջ նե րից.

ա) Ղա րա բա ղի խնա մա կա լու թյու նը թող նել Ա դր բե ջա նին: 
բ)  Հա յաս տա նին տրա մադ րել Օլ թի ի և Կաղզ վա նի հան քա վայ րե րի, Սա րի ղա մի շի ան

տառ նե րի, Կար սի խոտ հար քե րի, Կող բի ա ղի հան քե րի շա հա գործ ման ի րա վուն քը:
գ)  Ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին թույլ տալ վե րա դառ նալ հայ րե նի օ ջախ նե րը և 

փոխ հա տու ցել նրանց կրած վնաս նե րը:
դ)  Թուրք–հայ կա կան սահ ման ո րո շել Ա րա ծա նի և Ա րաքս գե տե րը` հայ կա կան կող

մում թող նե լով Խնու սի մար զը: 
ե)  Թուր քի այի և Հա յաս տա նի միջև ա զատ ա ռևտ րի ի րա վունք տալ:
զ)  Ջա վախ քը` որ պես ի նք նա վար տա րածք, հանձ նել Վրաս տա նի խնա մա կա լու թյա նը: 
է) Կար սի մար զի խնա մա կա լու թյու նը հանձ նել Հա յաս տա նին:

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

25.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Կար սի կոն ֆե րան սում հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
կող մից թուր քե րին ներ կա յաց րած ա ռա ջարկ նե րից չեն.

1) վե րա դարձ նել Սև րի պայ մա նագ րով ո րոշ ված տա րածք նե րը 
2) վե րա դարձ նել Կող բի ա ղա հան քե րը
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3) վե րա դարձ նել միջ նա դա րյան մայ րա քա ղաք Ա նի ի ա վե րակ նե րը
4)  ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին թույլ տալ վե րա դառ նալ հայ րե նի օ ջախ նե րը և 

նրանց հա մար ստեղ ծել ի նք նա վա րու թյուն 
5) վե րա դարձ նել Ա լեք սանդ րա պո լի դե պոյից թա լան ված գույ քը

26. Գտ նել սխալ փաս տար կը. 

Երկ րի ա րագ ար դյու նա բե րաց ման հա մար ֆի նանս ներ հայ թայ թե լու նպա տա կով`
1)  բռ նագ րավ վե ցին թան գա րան նե րում պահ վող ազ գային հարս տու թյու նը և վան քե

րի ու ե կե ղե ցի նե րի ու նեց ված քը
2) գյու ղա ցի ու թյան վրա դր վե ցին խիստ ծանր հար կեր
3) սահ ման վեց չն չին աշ խա տա վարձ աշ խա տա վոր նե րի հա մար 
4) մեծ չա փե րով ներդր վեց օ տա րերկ րյա կա պի տա լը

27. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Նէպի տարիներին խորհրդային իշխանության հողային քաղաքականությունը 

արգելում էր վարձու աշխատանքի կիրառումը:
բ.  Արագ արդյունաբերացման համար անհրաժեշտ միջոցները հնարավոր էր 

հայթայթել միայն երկրի ներսում:
գ.  Գեր մա նի ան նպա տակ ու ներ կայ ծակ նային պա տե րազ մի մի ջո ցով գրա վե լու 

Ա ՄՆ–ն և հաս նե լու հա մաշ խար հային տի րա պե տու թյան: 
դ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ նե րից Ա. Նա զար բե կյա նը դար ձավ կոմ կու

սի ան դամ: 
ե.  Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. բռ նաճն շում նե րի են թարկ ված 25 000 մարդ կանց 

մեկ եր րոր դը գն դա կա հար վել է:

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

28. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Խորհր դային Հա յաս տա նում գյու ղա ցի ու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը կոլտնտե 

սու թյուն նե րին ան դա մագր վեց 1938–1940 թթ.:
բ.  Հա կա կոլտն տե սային շար ժումն ար տա հայտ վեց նաև գյու ղա ցի նե րի կող մից 

ի րենց ա նա սուն ներն ան խնա մոր թե լու ձևով, ո րի հետ ևան քով Հա յաս տա նում 
խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլ խա քա նա կը կր ճատ վեց 30 տո կո սով, ի սկ 
մանր եղ ջե րա վոր նե րի նը` կի սով չափ:

գ.  Հար կադ րա բար ստեղծ ված կոլտն տե սու թյուն նե րը լու ծա րե լուց հե տո խորհրդային 
պե տու թյու նը որ պես ճնշ ման մի ջոց գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի նկատ
մամբ կի րա ռեց հար կե րի ա վե լաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը:

դ.  Գյու ղա ցի նե րի տե ղա շար ժե րը կա սեց նե լու նպա տա կով խորհր դային իշ խա նու
թյու նը նրան ցից խլեց տրանս պոր տային մի ջոց նե րը: 

ե.  «Ա ջե րի», տրոց կիստ նե րի ջախ ջա խու մից հե տո ՀամԿ(բ)Կ ստա լի նյան ղե կա վա
րու թյու նը հաս տա տեց իր բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը:

զ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը, Կո մին տեր նի ըն դու նած ո րոշ ման հա մա ձայն, դա
դա րեց րեց իր գոր ծու նե ու թյու նը ար տա սահ մա նում: 
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է)  Խորհր դային ե րկ րում ձևա վոր վում էր Ստա լի նի ան ձի պաշ տա մուն քը, ո րը բա
ցա հայտ դար ձավ 1924 թ.` Լե նի նի մահ վա նից հե տո:

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

29. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  1923 թ. շրջանառության մեջ մտավ գյուղմիասհարկը:
2)  Հն գա մյակ նե րով կենտ րո նաց ված պլա նա վո րումն ի րա կա նաց վեց մի այն Ստա լի

նի կա ռա վար ման շր ջա նում:
3)  Հայոց ե կե ղե ցու դեմ պայ քարն ա վե լի սաստ կա ցավ լճաց ման տա րի նե րին. հոգևո

րա կա նու թյու նը դիտ վեց որ պես հա կա հե ղա փո խա կան և հա կա խորհրդային տարր:
4)  ԽՍՀՄ բարձ րա գույն ղե կա վա րու թյու նը 1920–ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սից ե րկ րի 

տեխ նի կատն տե սա կան հե տամ նա ցու թյու նը ա րա գո րեն վե րաց նե լու նպա տա կով 
ո րո շեց ի րա կա նաց նել գյու ղատն տե սու թյան կո լեկ տի վա ցում: 

5)  ՀՅԴ ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րից ան մի ջա պես հե տո Խորհր դային Հա յաս
տա նում լու ծար վե ցին դաշ նակ ցու թյան ը նդ հա տա կյա կա ռույց նե րը:

6)  Ար դյու նա բե րաց ման նպա տա կը ԽՍՀՄ–ը մե քե նա ներ և սար քա վո րում ներ ներ
մու ծող ե րկ րից դրանք ար տադ րող ե րկ րի վե րա ծելն էր: 

7)  1938 թ. միջազգային իրավիճակով պայմանավորված՝ խորհրդային իշխանու
թյունները փոքր–ինչ մեղմացրին բռնությունները:

30. Տր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  Խորհր դա–ֆին նա կան պա տե րազ մում հայե րից 4 հո գի ար ժա նա ցել են ԽՍՀՄ 

հե րո սի կոչ ման:
2)  390–րդ հայ կա կան դի վի զի ան Կեր չի մոտ մղ ված մար տե րից հե տո մաս նակ ցեց 

նաև Բեռ լի նի գրավ ման օ պե րա ցի ային:
3)  ԽՍՀՄ հե րոս ներ Հու նան Ա վե տի սյա նը և Սու րեն Ա ռա քե լյա նը կռ վել են Թա ման

յան դի վի զի այի կազ մում:
4)  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 64 հայ գե նե րալ նե րից 6–ը հե տա գա յում դար

ձել են մար շալ ներ: 
5)  Հայ կա կան 76–րդ լեռ նահ րաձ գային դի վի զի ան, որ կազ մա վոր վել էր դեռ 1920–

1922 թթ. Հա յաս տա նում, աչ քի ըն կավ Ստա լինգ րա դի ճա կա տա մար տում և վե
րա  կազ մա վոր վեց 51–րդ գվար դի ա կան հրաձ գային դի վի զի այի: 

6)  Ստա լինգ րա դի ճա կա տա մար տում ցու ցա բե րած ան ձն վի րու թյան հա մար ԽՍՀՄ 
կրկնակի հե րո սի կոչ մանն ար ժա նա ցավ օ դա չու Նելսոն Ստեփանյանը:

7)  Հայ ժողովրդի ավելի քան 60000 զավակներ պատերազմին մասնակցել են հայ
կական ազգային դիվիզիաների կազմում:

31. Գտ նել սխալ պն դու մը. 
1)  1973 թ. ձևա վոր ված Ա ՄԿ ղե կա վար խոր հուր դը որ դեգ րեց «Ան կա խու թյուն` հան

րաք վե ի ճա նա պար հով» ռազ մա վա րու թյու նը:
2)  1970–ա կան թթ. կե սե րի ազ գային զար թոն քի և կորց րած պատ մա կան տա

րածքնե րը վե րա դարձ նե լու գա ղա փա րի շուրջ հա մախմբ ված այ լա խոհ նե րը Հա
յաս տա նում ստեղ ծե ցին ա ռա ջին այ լա խո հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:
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3)  Խորհր դային Մի ու թյու նում հետզ հե տե սր վող ազ գային հար ցին գործ նա կան լու
ծում տա լու փո խա րեն Մոսկ վան վա րում էր ե րկ դի մի և խու սա նա վե լու քա ղա քա
կա նու թյուն:

4)  Հա յաս տա նում հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մե ղադ րան քով դա տա պարտ
ված նե րի պայ քա րի հիմ նա կան նպա տակն էր հայ կա կան հո ղե րի վե րա մի ա վո
րու մը, լեզ վի և մշա կույ թի պահ պա նու մը, կո մու նիստ նե րի իշ խա նու թյան վե րա ցու
մը և ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը:

32. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  «Այ լա խոհ» հաս կա ցու թյու նը ի հայտ ե կավ 1970–ա կան թթ., ո րը բնու թագ րում էր 

այն մարդ կանց, ով քեր պայ քա րում է ին խորհր դային ի րա կա նու թյու նը փո փո խե
լու հա մար:

բ.  Հա յաս տա նում այ լա խո հու թյու նը կրում էր հիմ նա կա նում ազ գային բնույթ:
գ.  1960–ա կան թթ. սկզ բին ազ գային զար թոն քի և կորց րած պատ մա կան տա րածք նե

րը վե րա դարձ նե լու գա ղա փա րի շուրջ հա մախմբ ված այ լա խոհ նե րը Հա յաս տա նում 
ստեղ ծե ցին ա ռա ջին այ լա խո հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

դ.  Մեծ ե ղեռ նի հիս նա մյա տա րե լի ցի օ րը Եր ևա նում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ցույ ցեր 
և հան րա հա վաք ներ. Հա յաս տա նում նման ե լույթ ներ ե ղել է ին նաև 1930–ա կան թթ.: 

ե.  Պա րույր Հայ րի կյա նին, Ա շոտ Նա վա սար դյա նին և ու րիշ նե րին 1970 թ. ա զա
տազրկ ման դա տա պար տե ցին այն մե ղադ րան քով, որ «ակ տիվ ը նդ հա տակյա 
գոր ծու նե ու թյուն են վա րել` նպա տակ ու նե նա լով ան ջա տե լու Հա յաս տա նը ԽՍՀՄ–ից 
և ստեղ ծե լու ան կախ հայ կա կան պե տու թյուն»:

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

33.  «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» պատ մա կան փաս տաթղթին 
վե րա բե րող պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Հա տուկ հոդ վա ծով ըն դուն վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի գե
րա կա յու թյու նը ԽՍՀՄ օ րենք նե րի նկատ մամբ: Ե թե ԽՍՀՄ օ րեն քը հաս տատ վում էր 
ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից, ա պա այն գոր ծե լու էր հան րա պե տու թյու նում:

2)  Հռ չա կագ րի մշա կու թային բաժ նում հա տուկ ու շադ րու թյուն էր հատ կաց վում հայե
րե նի՝ ի բրև պե տա կան լեզ վի կի րառ ման հիմ նա հար ցին. հան րա պե տու թյու նում 
ամ բողջ գոր ծա վա րու թյու նը կա տար վե լու էր հայե րե նով և ռու սե րե նով:

3)  22 հոդ վա ծից բաղ կա ցած այդ հիմ նա րար փաս տա թուղ թը նա խան շում էր Հա յաս
տա նի տն տե սա կան և մշա կու թային զար գաց ման ու ղի նե րը: 

4) Վե րա կանգն վում է ին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րը: 
5)  Հա յաս տա նի բա նա կը պետք է ու նե նար իր խա ղա ղա րար ա ռա քե լու թյուն նե րը 

բո լոր ե րկր նե րում:
6)  Հռ չա կա գի րը հաս տա տում էր ՀՀ վճ ռա կա նու թյունն Ար ցախն իր տա րած քի ան

բա ժա նե լի մա սը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: 
7)  Հա տուկ կե տով ար ձա նագր վում էր, որ Հա յաս տա նը պետք է ու նե նա իր մաս նա

բա ժի նը ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րի սպա ռա զի նու թյու նից, պի տի հաս նի սե փա կան 
դրա մա կան մի ջոց նե րի ստեղծ մա նը:
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34.  «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» պատ մա կան փաս տաթղթին 
վե րա բե րող պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  Փաս տաթղ թի քա ղա քա կան բաժ նում նշ ված էր, որ ՀԽՍՀ–ն վե րան վան վում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն: Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ սկս վում էր 
Եր րորդ հան րա պե տու թյան շր ջա նը:

բ.  Հռ չա կագ րում հա տուկ հոդ վա ծով ըն դուն վում էր ԽՍՀՄ օ րենք նե րի գե րա կա յու
թյու նը հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի նկատ մամբ: Ե թե ԽՍՀՄ օ րեն քը հաս տատ
ված չէր ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից, հան րա պե տու թյու նում չէր գոր ծե լու: 

գ.  Հան րա պե տու թյու նում ամ բողջ գոր ծա վա րու թյու նը կա տար վե լու էր հայե րե նով և 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րով:

դ.  Ե րկ րի տն տե սու թյան հիմ քում պետք է ըն կած լի նե ին մաս նա վոր սե փա կա նա տի
րա կան և ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: 

ե.  Հա յաս տա նի տա րած քում հո ղը, ըն դեր քը, ձեռ նար կու թյուն նե րը հա մար վում է ին 
մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն:

զ.  Մինչև նոր Սահ մա նադ րու թյան՝ ե րկ րի հիմ նա կան օ րեն քի ըն դու նու մը, Հռ չա կա գի րը 
ծա ռա յում էր որ պես պե տու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կը ո րո շող փաս տա թուղթ:

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

35. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ը ստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` պե տու թյան ղե կա վա րը հան րա պե տու թյան նա

խա  գահն է, ով ը նտր վում է չորս տա րի ժամ կե տով, ոչ ա վել, քան ե րեք ան գամ 
ա նընդ մեջ:

բ.  Մինչև նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը ՀՀ–ո ւմ շա րու նա կում է ին գոր ծել 
ՀԽՍՀ Սահ մա նադ րու թյան այն դրույթ նե րը, ո րոնք հա կա սում է ին Ան կա խու թյան 
հռ չա կագ րի հի ման վրա ստեղծ ված օ րենք նե րին:

գ.  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ հռ չակ վում էր, որ պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է սե փա
կա նու թյան բո լոր ձևե րի ա զատ զար գա ցու մը:

դ.  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը՝ Ազ գային ժո ղո վը, 
վե րան վան վեց Գե րա գույն խոր հուրդ: 

ե.  ՀՀ շուրջ չորս տաս նյա կի հաս նող շր ջան նե րը մի ա վոր վե ցին՝ ստեղ ծե լով 10 մար զեր:
զ.  ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 

մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տը դար ձավ չորս տա րի: 
է.  ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի վերջ նա կան տար բե րա կը հաս տատ

վեց Ազ գային ժո ղո վի կող մից:

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

36. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  1995 թ. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում ը նդ դի մա դիր հիմ նա կան կու

սակ  ցու թյուն նե րը հա մախմբ վե ցին « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան մի ա վոր
ման շուրջ:

բ. 2008 թ. աշնանը ՀՀ նախագահի առաջարկությամբ ստեղծվեց հանրային խորհուրդ:
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գ.  1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ին ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր դը Հա յաս տա նը հռ չա կեց 
ան կախ պե տու թյուն:

դ.  1990 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ին Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ան ցկաց վե ցին նա
խա գա հա կան հա մա ժո ղովր դա կան, ո ւղ ղա կի, այ լընտ րան քային ը նտ րու թյուն ներ: 

ե.  1997 թ. փետր վա րին հրա ժա րա կան տվեց ՀՀ նա խա գահ Լ. Տեր–Պետ րո սյա նը, 
և ՀՀ–ո ւմ տե ղի ու նե ցավ իշ խա նա փո խու թյուն:

զ.  1990 թ. նոյեմ բե րի 15–ին ստեղծ վել էր Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի սահ
մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, ո րը զբաղ վում էր նոր Սահ մա նադ րու թյան նա
խագ ծի մշակ մամբ:

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

37. Տր ված փաս տարկ նե րից ը նտ րել ե րեք ճիշ տը.
ա)  1991 թ. մայի սին Թուր քի այի կող մից հրահր վեց ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան 

պա տե րազմ:
բ) ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի ղե կա վար նշա նակ վեց Ար թուր Մկրտ չյա նը:
գ) 1992 թ. ամ ռա նը ա դր բե ջա նա կան բա նա կը գրա վեց Լա չի նը:
դ) 1994 թ. մայի սի 12–ի հա մա ձայ նագ րով հաս տատ վեց հրա դա դար: 
ե)  Շա հու մյա նի շր ջա նի ու Մար տա կեր տի շր ջա նի մի մա սի ռազ մա կալ ված տա րածք

նե րում սկս վե ցին հայ բնակ չու թյան կո ղո պու տը և խոշ տան գում նե րը ա դրբե ջա
նա կան ու ժե րի կող մից:

զ)  1992 թ. օ գոս տո սի 15–ին ստեղծ վեց ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե՝ 
Ռո բերտ Քո չա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ:

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

38. Տրված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Հայ կա կան 408–րդ դի վի զի ան կռ վել է Ռու մի նի ա յում, Հուն գա րի ա յում, Ա վստրիա 

յում և Չե խոս լո վա կի ա յում: 
բ.  Ա ռա ջին հն գա մյա կի տա րի նե րին Հա յաս տա նում շա հա գործ ման հանձն վեց 18, 

ի սկ ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րին` 26 ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն:
գ.  Ազ գային հար ցը դար ձավ ՌՍԴԽՀ–ի փլուզ ման գլ խա վոր պատ ճառ նե րից մե կը:
դ.  Ա դր բե ջա նի կող մից 1991 թ. մայի սին հրահր վեց ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան 

պա տե րազմ: 
ե.  Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տա տե լուց հե տո Հայ ե կե ղե ցու դեմ 

ո ւղղված ա ռա ջին քայ լը ե ղավ նրան ան շարժ և շար ժա կան գույ քից զր կե լը:
զ.  Գոր բա չո վյան վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան ըն ձե ռած ա զա տու թյան 

պայ ման նե րում Ար ցա խի բնակ չու թյու նը սկ սեց ա վե լի հա մար ձակ պայ քա րել 
ԽՍՀՄ–ի կազ մից դուրս գա լու հա մար:

1) գ, դ, զ   2) բ, գ, ե   3) բ, դ, ե  4) ա, դ, զ
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39.  Ո՞ր շար քում թվարկված բո լոր բնա կա վայ րերն են հայ րե նա դարձ նե րի հա մար 
կա ռուց վել և հե տա գա յում նե րառ վել Եր ևա նի վար չա կան տա րած քի մեջ. 

1) Նոր Ա րաբ կիր, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա, Ա բո վյան, Նու բա րա շեն 
2) Նոր Ար մա վիր, Նու բա րա շեն, Նորք, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա
3) Նոր Հաճըն, Նու բա րա շեն, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա, Քա նա քեռ
4) Նոր Ա րաբ կիր, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա, Նոր Մա րաշ, Նու բա րա շեն 

40. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Խորհր դային իշ խա նու թյու նը Փա րի զի և Լոն դո նի պայ մա նագ րե րով, ը ստ է ու

թյան, հրա ժար վեց Հայ կա կան հար ցից, և հա մազ գային այդ խնդ րի ամ բողջ 
ծան րու թյունն իր վրա վերց րեց Սփյուռ քը:

բ.  1920–ա կան թթ. սկզ բին Հայ կա կան հար ցի հա մար դի վա նա գի տա կան պայ քա րը շա
րու նա կում է ին Ազ գային պատ վի րա կու թյու նը՝ Պո ղոս Նու բար փա շայի, ա պա՝ Լ. Շան
թի գլ խա վո րու թյամբ, և տա կա վին իր գո յու թյու նը շա րու նա կող նախ կին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյու նը՝ Ավ. Ա հա րո նյա նի նա խա գա հու թյամբ:

գ.  Խորհր դային իշ խա նու թյան տա րի նե րին Հայ դա տի և պա հան ջա տի րու թյան 
խնդիր նե րով հիմ նա կա նում զբաղ վում էր Սփյուռ քը, ո րով հետև Խորհր դային Հա
յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու հնա
րա վո րու թյու նից:

դ.  Սփյուռ քում հա յա պահ պա նու թյան և Հայ դա տի լուծ ման գոր ծում զգա լի դեր է ին 
խա ղում հայ ազ գային քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը՝ ՀՅԴ–ն, Ար մե նա կան 
կու սակ ցու թյու նը և Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյու նը: 

ե.  Հայ կա կան ազ գային կո մի տե ի կամ Հայ դա տի հանձ նախմ բի նպա տակն է 
Արևել յան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մի ա վո րու մը և մի աս նա կան հայ կա կան պե
տու թյան կազ մու մը մի այն Վիլ սո նի նա խան շած սահ ման նե րում: 

զ.  Սև րի պայ մա նա գի րը ստո րագ րած ե րկր նե րը Լոն դո նի կոն ֆե րան սում հրա ժար
վե ցին ի րենց ստո րագ րու թյուն նե րից և փաս տո րեն վե րա նայե ցին ի րենց մո տե
ցում նե րը Հայ կա կան հար ցի լուծ ման վե րա բե րյալ: 

է.  Սփյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը մաս նա կի ո րեն վե րա կանգն վե ցին մի այն 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին՝ հա կա ֆա շիս տա կան ը նդ հա նուր 
ճա կա տի ստեղծ ման ըն թաց քում:

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

41. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ըստ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հան րա պե տու թյու նը ինքնիշխան, ժո

ղովրդա  վարական, սոցիալական և իրավական պետություն է:
2)  1920–ա կան թվա կան նե րին խո շոր գաղ թօ ջախ ձևա վոր վեց նաև Ա մե րի կա յում 

(Ա ՄՆ և Կա նա դա)՝ շուրջ 130 հա զար հայե րով:
3)  1945 թ. մայի սի 28–ին ՀՀ նախ կին վար չա պետ Հ. Քա ջազ նու նին դի մեց Ստա լի

նին, Ռուզ վել տին և Չեր չի լին` խնդ րե լով ջան քեր գոր ծադ րել Հայ կա կան հար ցի 
ար դա րա ցի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ:
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4)  Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սին մաս նակ ցում է ին 12 ե րկր նե րի 715 պատ 
գա մա վոր ներ: 

5)  Հայ օգնության միությունը (ՀՕՄ) գործում է 1910 թվականից:
6)  Հայրենադարձությունը սկսվել էր դեռևս Հայաստանի առաջին հանրապե

տության օրոք: 
7)  1921 թ. դեկտեմբերին Խորհրդային Հայաստան ներգաղթածների թիվը 8000 էր:

42. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  1920–ա կան թվա կան նե րի սկզ բին ա մե նա մար դա շատ հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե

րը Ֆրան սի ա յում և Ա ՄՆ–ո ւմ է ին, ո րոնց պե տու թյուն նե րի բա րե կա մա կան վե րա
բեր մուն քի շնոր հիվ ա պաս տան գտան հա րյուրհա զա րա վոր հայեր:

2)  Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյու նը նյու թա կան մեծ օ ժան դա կու
թյուն ցու ցա բե րեց ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին, Սփյուռ քի կր թա կան գոր ծին, 
հայ րե նա դար ձու թյան կազ մա կերպ մա նը, ի նչ պես նաև Խորհր դային Հա յաս տա
նի տն տե սա կան և մշա կու թային զար գաց մա նը:

3)  Վեր ջին ան գամ Հայ կա կան հար ցը քն նարկ վեց Սև րում և ո րոշ վեց ստեղ ծել «ազ
գային օ ջախ»:

4)  Դաշնակցությունը ԱՄՆ–ում ստեղծել էր Հայկական ազգային կոմիտե կամ Հայ 
դատի հանձնախումբ՝ հայոց պահանջատիրության հարցը պաշտպանելու նպա
տա կով: 

5)  Հայ կա կան հար ցի ար դա րա ցի և վերջ նա կան լուծ ման ամ բողջ ծան րու թյունն իր 
վրա վերց րեց խորհր դային պե տու թյու նը:

6)  Նյու Յոր քում կա յա ցած Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սը, ներ գաղ թի 
կազ մա կերպ ման, Հայ րե նիք–Ս փյուռք կա պե րի ամ րապնդ ման հար ցե րը քն նար
կե լուց բա ցի, փաս տա թուղթ պատ րաս տեց հայ կա կան հո ղային պա հանջ նե րի 
վե րա բեր յալ և ներ կա յաց րեց Ա ՄՆ–ի նա խա գահ Ռուզ վել տին: 

7)  Սփյուռքում հայապահպանության համար կարևոր դեր ուներ նաև Հայ առաքե
լական եկեղեցին:

43. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Ա. Մն ջո յա նի գլ խա վո րած նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տը մեծ հա ջո

ղու թյուն նե րի հա սավ դե ղա նյու թե րի ստեղծ ման, կեն սա բա նա կան ակ տիվ մի ա
ցու թյուն նե րի սին թեզ ման աս պա րե զում:

բ.  1920–1941 թթ. հայ կա կան մշա կույ թը հա սավ հա ջո ղու թյուն նե րի. դրանք ա վե
լին կլի նե ին, ե թե 1930–ա կան թթ. խորհր դային ե րկ րում չմո լեգ նե ին խրուշ չո վյան 
քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րը: 

գ.  Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տը գոր ծում էր ա կա դե մի ա կան սկզ բունք նե րով, 
նրա մեջ մտ նում է ին ե րեք տա րով ը նտր ված իս կա կան և թղ թա կից ան դամ ներ:

դ.  Վարդան Աճեմյանի ղեկավարությամբ կազմակերպվեց պետական շրջիկ 
թատրոն: 

ե.  1920–ա կան թթ. ստեղ ծա գոր ծում է ին Մար տի րոս Սա րյա նը, Հով հան նես Այ վա զովս
կին, Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը, Մի նաս Ա վե տի սյա նը, Հա կոբ Կո ջո յա նը, ո րոնց գոր ծե րը 
մեծ ազ դե ցու թյուն է ին ու նե նում ե րի տա սարդ նկա րիչ նե րի վրա:



ZANG
AK

416

զ.  1940–ա կան թթ. վեր ջին ար վես տի վար պետ նե րի շար քը հա մալ րե ցին հայ րե նա
դարձ նկա րիչ նե րը. հատ կա պես ծան րակ շիռ էր Հա րություն Կա լեն ցի և Հա կոբ 
Հա կոբ յա նի դե րը նուրբ գույ նե րի ներ դաշ նա կու թյամբ գե ղան կար չա կան նոր 
դպրո ցի կազ մա վոր ման գոր ծում: 

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

44.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  1925 թ. ստեղծ վեց Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյու

նը, ո րի մեջ ձուլ վե ցին գո յու թյուն ու նե ցող խմ բերն ու ըն կե րու թյուն նե րը:
2)  Հայ ե րաժշ տա կան ար վես տի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է ին Հաս մի կը, 

Շա րա Տա լյա նը և ու րիշ ներ. ը նդ ո րում՝ Հաս մի կին ա ռա ջի նը շնորհ վեց ԽՍՀՄ 
ժո ղովր դա կան ար տիս տու հու կո չում: 

3)  1933 թ. հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է ին շուրջ 40 ի նք նու րույն գի տա հե տա զո
տա կան հիմ նարկ ներ:

4)  1941 թ. Արմֆանի կազմում գործում էին 11 գիտահետազոտական հիմնարկներ՝ 
180 գի տաշխատողներով: 

5)  Գիտության և արվեստի ինստիտուտը գործեց մինչև Հայրենական մեծ պատե
րազմի սկիզբը:

6)  1934 թ. « Նա մուս» կի նոն կա րով ամ փոփ վեց Հայ կի նոյի համր շր ջա նը: 
7)  1924 թ. Ղրի մից Հա յաս տան տե ղա փոխ ված մե ծա նուն կոմ պո զի տոր Ա. Ս պեն

դիա ր յա նը դրեց հայ կա կան ազ գային սիմ ֆո նիզ մի հիմ քը:

45. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  1935 թ. ստեղծվեց Հայաստանի խորհրդային կերպարվեստագետների միու

թյունը, որի մեջ ձուլվեցին գոյություն ունեցող խմբերն ու ընկերությունները:
2)  1967 թ. Հայաստանում գործում էր 112 գիտահետազոտական հիմնարկ՝ 20 հազար 

գիտաշխատողներով:
3)  1950–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից Հա յաս տա նում մեծ զար գա ցում են ստա

ցել մա թե մա տի կայի գծով տար վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ի սկ այդ 
ասպա րե զում ձեռք բեր ված ա ռա ջին հա ջո ղու թյուն նե րը կապ ված են ա կա դե
մի կոս ներ Ար տա շես Շա հի նյա նի, Տիգ րան Ջր բա շյա նի և Սեր գեյ Մեր կու րո վի 
ա նուն նե րի հետ։

4)  1950–ա կան թթ. հայ կա կան ար վես տի վե րել քը պայ մա նա վոր վեց նաև 1945 թ. Եր ևա
նի գե ղար վես տա կան ի նս տի տու տի հիմ նադ րու մով. աս պա րեզ մտավ նոր սե րունդ, 
ո րը ձգ տում էր նո րո վի ար տա հայ տելու հա սա րա կու թյա նը հու զող խն դիր նե րը: 

5)  Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո ՀՀ–ո ւմ ստեղծ վե ցին ա զատ ստեղ ծա գոր ծե լու 
հնա րա վո րու թյուն ներ, բայց առ կա սո ցի ալ–տն տե սա կան դժ վա րին ի րադ րու թյու
նը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հոգ ևոր կյան քի վրա: 

6)  1940–1950–ա կան թվա կան նե րին կա ռուց վել են պատ մու թյան նշա նա վոր դեպ
քերն ու դեմ քե րը հա վեր ժաց նող հու շար ձան ներ, ո րոն ցից են Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի 
հու շա հա մա լի րը Ծի ծեռ նա կա բեր դում, Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի հու շա
հա մա լի րը Ա պա րա նում, « Մայր Հա յաս տան» հու շար ձա նը Լե նի նա կա նում (այժմ՝ 
Գյում րի) և այլն: 
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7)  1950–1970–ա կան թթ. հայ կա կան գե ղան կար չու թյան ա մե նաբ նո րոշ գծերն է ին 
ա վան դա կան ժան րե րի մի ա ձու լու մը, մարդ կանց և բնա պատ կե րի հա մադ րու մը:

46.  ՀՀ խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի հա մար « Մի աս նու թյուն դա շին քը» 
կազ մե ցին`

1) ՀԺԿ–ն, ՀՀԿ–ն, Ե րկ րա պահ–կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը
2) ՀՀԿ–ն, ԲՀԿ–ն, Ե րկ րա պահ–կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը
3) « Ժա ռան գու թյուն»–ը, ՀԺԿ–ն, ԲՀԿ–ն
4) Ե րկ րա պահ–կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը, ԲՀԿ–ն, « Ժա ռան գու թյուն»–ը 

47. Ընտրել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Մեծ ե ղեռ նի հիս նա մյա տա րե լի ցի օ րը Եր ևա նում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ցույ ցեր 

և հան րա հա վաք ներ. Հա յաս տա նում նման ե լույթ ներ ե ղել է ին նաև 1930–ա կան թթ.: 
2)  Գոր բա չո վյան վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան ըն ձե ռած ա զա տու թյան 

պայ ման նե րում Ար ցա խի բնակ չու թյու նը սկ սեց ա վե լի հա մար ձակ պայ քա րել 
ԽՍՀՄ–ի կազ մից դուրս գա լու հա մար:

3)  Ա ռա ջին հն գա մյա կի տա րի նե րին Հա յաս տա նում շա հա գործ ման հանձն վեց 18, 
ի սկ ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րին` 26 ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն:

4)  Հար կադ րա բար ստեղծ ված կոլտն տե սու թյուն նե րը լու ծա րե լուց հե տո խորհրդային 
պե տու թյու նը որ պես ճնշ ման մի ջոց գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի նկատ
մամբ կի րա ռեց հար կե րի ա վե լաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը:

5)  Կեր չի մոտ մղ ված մար տե րից հե տո  390–րդ հայ կա կան դի վի զի ան մաս նակ ցեց 
նաև Բեռ լի նի գրավ ման օ պե րա ցի ային: 

6)  Սփյուռ քում կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե ին հայ ա վան դա կան կու սակ ցու թյուն
նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան ա ռաջ նային թի րախ նե րը Հայ կա կան հար ցի լուծ ու
մը և ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ումն է ին: 

7)  Մինչև նոր սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը ՀՀ–ո ւմ շա րու նա կում է ին գոր ծել 
ՀԽՍՀ Սահմանադրության այն դրույթ նե րը, ո րոնք նույ նիսկ հա կա սում է ին Ան
կա խու թյան հռ չա կագ րի հի ման վրա ստեղծ ված օ րենք նե րին:

8)  Հա յաս տա նում 1950–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից մեծ զար գա ցում են ստա ցել 
մա թե մա տի կայի գծով տար վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ի սկ այդ աս
պա րե զում ձեռք բեր ված ա ռա ջին հա ջո ղու թյուն նե րը կապ ված էին ա կա դե մի կոս
ներ Ար տա շես Շա հի նյա նի, Տիգ րան Ջր բա շյա նի և Սեր գեյ Մեր կու րո վի ա նուն
ների հետ։

48.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Մոսկ վայի « Ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ
բայ րու թյան» պայ մա նագ րի պայ ման նե րից չեն.

1) Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր Սև րի պայ մա նա գի րը: 
2)  Թուրք–հայ կա կան սահ մանն ան ցնե լու էր Ա խու րյան և Ա րաքս գե տե րով` թուր քա

կան կող մում թող նե լով Կար սի մար զը, Նախիջևանի գա վա ռը:
3)  Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր քե մա լա կան նե րի «Ազ գային ո ւխ տը», ո րը թուր քա կան 

տա րածք էր հռ չա կում ամ բողջ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը:
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4)  Թուրք–հայ կա կան սահ մանն ան ցնե լու էր Ա խու րյան և Ա րաքս գե տե րով` թուր քա
կան կող մում թող նե լով Կար սի մար զը, Սուր մա լո ւի գա վա ռը: 

5)  Ղա րա բա ղը` որ պես « Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մարզ», փո խանց վում էր 
Խորհր դային Ա դր բե ջա նի խնա մա կա լու թյա նը:

6)  Նա խիջ ևա նը` որ պես « Նա խիջ ևա նի մարզ», ի նք նա վար տա րած քի կար գա վի ճա
կով փո խանց վում էր Խորհր դային Ա դր բե ջա նի խնա մա կա լու թյա նը: 

7)  Նա խիջ ևա նի ի նք նա վար մար զի խնա մա կա լու թյու նը Խորհր դային Ա դր բե ջա նը 
չէր զի ջե լու մի եր րորդ պե տու թյան:

49. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Սև րի պայ մա նագ րի պայ ման նե րից.
1)   Թուր քի ան ճա նա չում էր Հա յաս տա նը որ պես ա զատ և ան կախ պե տու թյուն:
2)  Հա յաս տա նի սահ ման նե րը Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի հետ ո րո շե լու է ին Ա ՄՆ–ն 

և Ֆրան սի ան:
3) Ճա նաչ վում է ին հայ–ա դր բե ջա նա կան գո յու թյուն ու նե ցող սահ ման նե րը: 
4)  Հայ–թուր քա կան սահ ման նե րի վե րա բե րյալ վերջ նա կան ի րա վա րար վճի ռը տա

լու էր Ֆրանսիայի նա խա գա հը: 
5)  Պատ ժի պետք է են թարկ վե ին հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րը, Թուր

քիան պար տա վոր վում էր փոխ հա տու ցե լու հայե րի կրած վնաս նե րը:
6)  Թուր քի ան պարտավորվում էր ի րա վա րար վճ ռի հրա պա րակ ման օր վա նից հրա

ժար վել պայ մա նագ րով Հա յաս տա նին տր ված տա րածք նե րի նկատ մամբ բո լոր 
ի րա վունք նե րից:

50.  Ովքե՞ր էին Անդրկովկասի հանրապետությունների միջև սահմանային հարցերը 
լուծելու համար ստեղծված հանձնաժողովի նախագահը և այդ հանձնաժողովում 
Հայաստանի ներկայացուցիչը.

1)  Գ. Օրջոնիկիձեն, արտգործժողկոմ Ա. Մռավյանը
2)  Ս. Կիրովը, արտգործժողկոմ Ա. Բեկզադյանը
3)  Ստալինը, կառավարության նախագահ Ա. Մյասնիկյանը
4)  Ն. Նարիմանովը, արտգործժողկոմ Ա. Բեկզադյանը

51.  Ընտրել այն շարքը, որտեղ տրված են 1922 թ. ԽՍՀՄ կազմում ընդգրկված 
խորհրդային հանրապետությունները.

1)  ՌՍԴԽՀ, ԱԽԴՍՀ, Ուկրաինա, Բելոռուս
2)  ԱԽԴՍՀ, Ուկրաինա, Մոլդովա, ՌՍԴԽՀ
3)  ԱԽՍՀԴՄ, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Ուկրանիա
4)  ՀՍԽՀ, Ուկրաինա, Բելոռուս, ՌՍԴԽՀ

52. Ընտրել այն շարքը, որտեղ տրված են Քառյակ միության երկրները.
1)  Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստան, Իտալիա
2)  Գերմանիա, Ավստրո–Հունգարիա, Իտալիա, Թուրքիա
3)  Գերմանիա, Ավստրո–Հունգարիա, Բուլղարիա, Թուրքիա
4)  Գերմանիա, Ավստրո–Հունգարիա, Իտալիա, Բուլղարիա
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53.  Ըստ 1920 թ. օգոստոսի 10–ի Սևրի պայմանագրի՝ Հայաստանի և Թուրքիայի 
սահմանն անցնելու էր՝

1)  Բիթլիսի, Խարբերդի, Տրապիզոնի նահանգներով
2)  Սեբաստիայի, Տրապիզոնի, Էրզրումի նահանգներով
3)  Էրզրումի, Վանի, Տրապիզոնի, Բիթլիսի նահանգներով
4)  Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Վանի, Բիթլիսի նահանգներով

8–II. Պնդումների փունջ

1. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Բաթումի պայմանագրով Թուրքիային անցան Սուրմալուն, Կարսը, Ախալցխան, 

Արդահանը, Օլթին, Կաղզվանը, Ախալքալաքը և այլ հայկական տա րածքներ:
2)  Բաթումի պայմանագրի համաձայն՝ ՀՀ–ն զորք ուղարկեց Թիֆլիս:
3)  Բաթումի պայմանագրով հայկական կողմը պետք է լուծարեր հայկական բոլոր 

զորամասերը:
4)  Գերմանիան դրականորեն վերաբերվեց Բաթումի պայմանագիրը վերա նա յելու 

հարցին, որովհետև նա ցանկանում էր Անդրկովկասը պահել իր ազդե ցության 
ոլորտում:

5)  Հայ–վրացական հաշտության համաձայն` «Լոռու չեզոք գոտում» տեղա կայ վելու 
էին անգլիական զորամասեր:

6)  Սևրի պայմանագրի համաձայն` հայ–վրացական սահմանը որոշելու էր ԱՄՆ–ի 
նախագահ Վիլսոնը:

2. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Շուշիում կայացած արցախահայության առաջին համագումարը երկրամասը 

հռչակել է ՀՀ անբաժանելի մասը:
2)  Բաքվի 1918 թ. ինքնապաշտպանության գործում մեծ դեր են ունեցել գեներալ 

Հակոբ Բագրատունին, Սեբաստացի Մուրադը, Սեպուհը և ուրիշներ:
3)  Զանգեզուրի հայկական ազգային խորհուրդը 1919 թ. սկզբին վերակազմվել է 

Զանգեզուր–Ղարաբաղի մարզային խորհրդի:
4)  Մուդրոսի զինադադարից հետո Անդրկովկասում ամրապնդվել են Քառյակ միու

թյան դիրքերը:
5)  Մուդրոսի զինադադարից հետո Կիլիկիան զինագրավվել է ֆրանսիական զորքերի 

կողմից, իսկ հաջորդ տարի նրանց փոխարինել են անգլիական զորքերը:
6)  Հաճընի ինքնապաշտպանության բարձրագույն խորհրդի նախագահն էր քահա

նա Ներսես Թավուգճյանը:

3. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո Խորհրդային Ռուսաստանը Հայաս տա

նից պահանջեց անհապաղ իր զորքերը դուրս բերել Զանգեզուրից և «Լոռու չեզոք 
գոտուց»:

2)  Նախիջևանի կորստով ՀՀ–ն կզրկվեր երկաթուղով հարևան Վրաստանի հետ 
կապից, դրանով խոցելի կդառնային Ջավախքի սահմանները:
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3)  Գեներալ Թոմսոնը 1918 թ. նոյեմբերի կեսերին դարձել է Բաքվի գեներալ նա
հանգապետ:

4)  Գեներալ Թոմսոնի համաձայնությամբ Անդրանիկի զորախումբն առաջացել է դե
պի Շուշի:

5)  Արցախահայության 9–րդ համագումարը երկրամասը հռչակել է Հայաստա նի 
Հանրապետության անբաժանելի մասը:

6)  Նժդեհը, որ իր փոքրաթիվ ուժերով հեռացել էր Խուստուփի լեռը, 1920 թ. հոկ
տեմբերի կեսերից գլխավորել է համազանգեզուրյան ապստամբությունը:

4. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Միացյալ Հայաստանի հռչակագիրը վճռական քայլ էր հայության երկու հատ

վածների մերձեցման համար, բայց այն արտաքին–քաղաքական որևէ նշանա
կություն չունեցավ:

2)  Սան Ռեմոյի կոնֆերանսը հավանություն տվեց միացյալ հայկական պետու թյան 
ստեղծմանը, սակայն դաշնակիցները շարունակում էին հարցը կապել ԱՄՆ–ի 
կողմից Հայաստանի մանդատը ստանձնելու խնդրի հետ:

3)  ԱՄՆ գեներալ Ջեյմս Հարբորդը համաձայնվել էր ստանձնելու հայ–թուր քա կան 
սահմանները որոշելու իրավարարի առաքելությունը:

4)  ԱՄՆ–ի Սենատը մերժել էր Հայաստանի մանդատը ստանձնելու և այնտեղ 
ամերիկյան զորքեր ուղարկելու նախագահ Ու. Հարդինգի առաջարկը:

5)  Կիլիկիայի հայերի կոտորածների պատասխանատվությունը դնելով Անկա րայի 
Մ. Քեմալի և Կ. Պոլսի երիտթուրքական կառավարության վրա` ֆրան սիացիները 
գործնական որևէ քայլ չարեցին դրանք դադարեցնելու համար:

6)  Հաճընի 1920 թ. ինքնապաշտպանության զինված ուժերի հրամանատարն էր 
սպա Պետրոս Սարաճյանը:

5. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները:
Թիֆլիսի 1920 թ. օգոստոսի 10–ի հայ–ռուսական համաձայնագրի պայմաննե  րից են.
1)  Հայաստանը խոստանում էր աջակցել Ռուսաստանին Արևմուտքի դեմ պայքարում:
2)  Հայաստանի կառավարությունը Հայկական հարցի լուծումը փոխանցում էր 

Խորհրդային Ռուսաստանին:
3)  Խորհրդային Ռուսաստանը ճանաչում էր ՀՀ անկախությունը:
4)  Խորհրդային Ռուսաստանը պարտավորվում էր աջակցել ՀՀ–ին մուսավա թա

կան Ադրբեջանի դեմ պայքարում:
5)  Հայաստանը համաձայնվում էր, որպեսզի խորհրդային զորքերը ժամա նա կավո

րապես զբաղեցնեն Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը:
6)  Խորհրդային Հայաստանը հրաժարվում էր արևմտյան կողմնորոշումից:

6. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արևմտահայերի առաջին համագումարը բանաձև է ընդունել Միացյալ և ազատ 

Հայաստան հռչակելու անհրաժեշտության մասին:
2)  ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված Միացյալ Հայաստանի հռչակագիրը 

վճռական քայլ էր հայության երկու հատվածների մերձեցման համար. այն ունեցել է 
արտաքին քաղաքական կարևոր նշանակություն:
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3)  Սան Ռեմոյի կոնֆերանսը մերժել է միացյալ հայկական պետության ստեղծ ման 
բա նաձևը՝ այն կապելով ԱՄՆ–ի կողմից Հայաստանի մանդատը ստանձ նելու հետ:

4)  ԱՄՆ–ի Սենատը մերժել է Հայաստանի մանդատը ստանձնելու և այնտեղ 
ամերիկյան զորքեր ուղարկելու նախագահ Վիլսոնի առաջարկը:

5)  «Հայկական լեգեոնի» կազմում 1918 թ. նոյեմբեր–դեկտեմբերին եղել է չորս 
գումարտակ` ավելի քան 5000 զինվորով:

6)  Կիլիկիայում 1920 թ. սկզբներին ապրում էր 150 հազար հայ, սակայն տեղում 
հաստատված ֆրանսիական վարչությունը լուրջ քայլեր չի ձեռնարկել հայերի 
անվտանգությունն ապահովելու համար:

7.  Փետրվարյան ապստամբությանը վերաբերող ստորև տրված պնդումներից 
գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Ապստամբության ընդհանուր ղեկավարությունը ստանձնել էր Հայ հեղափո խա
կան դաշնակցությունը:

2)  Ապստամբների զինված բոլոր ուժերի ընդհանուր հրամանատարն էր խմբա պետ 
Մարտիրոսը:

3)  ՀՍԽՀ պետական ու կուսակցական մարմինները հավատարիմ զորա մա սե րի և 
«Վարդան զորավար» ու «Ազատամարտ» զրահագնացքների պաշտ պանության 
ներքո հեռացել էին Ղամարլու–Վեդի–Բասար ուղղությամբ:

4)  Ապստամբությունը ճնշելու և Հայաստանում խորհրդային իշխանությունը վերա
հաստատելու խնդիրը ստանձնել էր ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի կովկասյան բյու րոն:

5)  1921 թ. մարտի 20–ից 11–րդ բանակի զորամասերն անցան վճռական հար ձակման:
6)  Ապստամբության ավարտից քիչ անց Հայհեղկոմի դեկրետով բոլոր մասնակից 

ապստամբներին, բացառությամբ ղեկավարների, շնորհվել է համաներում:

8. Գտնել ճիշտ և սխալ պնդումները:
Կարսի կոնֆերանսի հետ կապված ՀՍԽՀ կառավարության ձևակերպած առա
ջարկներն էին.
1)  Արևմտահայ գաղթականներին թույլ տալ վերադառնալ հայրենի օջախները և 

փոխհատուցել նրանց կրած վնասները:
2)  Թուրք–հայկական սահման որոշել Կուր և Արաքս գետերը` թուրքական կող մում 

թողնելով Սուրմալուի գավառը:
3)  Ղարաբաղի խնամակալությունը հանձնել Հայաստանին:
4)  Հայաստանին տրամադրել Օլթիի և Կաղզվանի հանքավայրերի, Սարիղամիշի 

անտառների, Կարսի խոտհարքերի, Կողբի աղի հանքերի շահագործման իրա
վունքը:

5)  Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ազատ առևտրի իրավունք տալ:
6)  Հավասար իրավունքներ տալ Թուրքիայի հայ բնակչությանը:

9. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արցախը 1921 թ. գարնան և ամռան ամիսներին մնացել էր անկախության միակ 

կղզյակն Անդրկովկասում և իր վրա էր սևեռել բոլշևիկների ուշադրությունը:
2)  ՌԿ(բ)Կ կովկասյան բյուրոյի պլենումը 1921 թ. հուլիսի 5–ին ընդունել է արդարացի 

որոշում` Լեռնային Ղարաբաղը միացնելու Խորհրդային Հայաստանին:
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3)  Մոսկվա մեկնած Ա. Բեկզադյանի գլխավորած հայկական պատվիրակու թյունը 
այն տեսակետին էր, որ ՀՍԽՀ սահմաններում պետք է լինեին 1920 թ. թուրք–
հայկա կան պատերազմի նախօրեի դրությամբ ՀՀ–ին պատկանող տարածքները:

4)  Մոսկվայի ռուս–թուրքական պայմանագրի համաձայն` ՀՍԽՀ–ին էր մնալու Սուր
մալուի գավառը:

5)  Մոսկվայի ռուս–թուրքական կոնֆերանսում թուրքական պատվիրակության նա
խա գահն էր Մուստաֆա Քեմալը:

6)  Քեմալա–բոլշևիկյան 1920–1921 թթ. գործարքներով Հայաստանից խլվել և 
Թուրքիային, Ադրբեջանին, Իրանին ու Վրաստանին է նվիրաբերվել հայ կա կան 
տարածքների զգալի մասը:

10. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Առաջին աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատում ստեղծվել է Հայկական 

կորպուս:
2)  ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնը հայ–ադրբեջանական և հայ–վրացական սահ ման ների 

վերաբերյալ իր իրավարար վճիռը հայտնել է 1920 թ. նոյեմբերի 22–ին։
3)  Արևմտահայերի երկրորդ համագումարն ընտրել է «Մեկ ազգ, մեկ հայրենիք» 

կարգախոսով առաջնորդվող, օրենսդրական իրավասություններ ունեցող 
Արևմտահայ ազգային ժողով։

4)  Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարի կողմից կազմավորվել էր 
«Քարոզչության և գործողության խորհուրդ»։

5)  Արսեն Շահմազյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել էր Զանգեզուրի գյուղացիու
թյան ժամանակավոր խորհուրդ երկրամասը կառավարելու նպատակով։

6)  Տաթևում կայացած համազանգեզուրյան երկրորդ համագումարը Լեռնա հայաս
տանը վերանվանել է Հայաստանի Հանրապետություն։

11. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Խորհրդային երկրում արդյունաբերացման գործընթացն սկսվել է այն ժա մա նակ, 

երբ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը դեռ չէր հայտարարել նէպից հրաժար վե լու մասին:
2)  ԽՍՀՄ արագ արդյունաբերացման համար անհրաժեշտ միջոցները հայ թայթ վե 

ցին երկրի ներսում, մասնավորապես՝ չափազանց ծանր հարկեր դրվե ցին բան
վորների վրա:

3)  Ստալինի «Մեծ բեկման տարին» հոդվածը գյուղատնտեսության կոլեկտիվա
ցումն արագացնելու կոչ էր, որին հետևեց համատարած կոլեկտիվացումը:

4)  Խորհրդային երկրի գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումն ապահո վեց տնտե
սական մեծ վերելք, աճեց գյուղացու աշխատանքի արտադրո ղա կա նու թյունը:

5)  Խորհրդային Հայաստանում ամենազանգվածային հասարակական կազ մա կեր
պություններից էին արհեստակցական միությունները, որոնց գործու նեու թյունը 
կենտրոնացնելու համար ստեղծվեց ՀԱՄԽ–ն:

6)  Խորհրդային Հայաստանում ստալինյան բռնությունների ալիքը գագաթնակե
տին հասավ 1939 թվականին:
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12. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Մինչև նոր սահմանադրության ընդունումը ՀՀ–ում դադարեցվել էր ՀԽՍՀ Սահ

մանադրության այն դրույթների գործողությունը, որոնք հակասում էին Անկախու
թյան հռչակագրի հիման վրա ստեղծված օրենքներին:

2)  ՀՀ Սահմանադրությամբ հռչակվում էր, որ պետությունը երաշխավորում է 
սեփականության բոլոր ձևերի ազատ զարգացումը:

3)  Ըստ ՀՀ Սահմանադրության` պետության ղեկավարը հանրապետության նախա
գահն է, ով ընտրվում է հինգ տարի ժամկետով, ոչ ավելի, քան երկու անգամ 
անընդմեջ:

4)  ՀՀ Սահմանադրությամբ պետության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը՝ Գերա
գույն խորհուրդը, վերանվանվել է Ազգային ժողով:

5)  Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշ խան, ժո
ղովրդավարական, իրավական և սոցիալիստական պետություն է:

6)  Նորանկախ ՀՀ–ում ներդրվել է եռաստիճան դատական համակարգ:

13.  «Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին» պատմական փաստաթղթին 
վերաբերող ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Այս հիմնարար փաստաթուղթը բաղկացած է 12 հոդվածից, նախանշում էր Հա
յաստանի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման ուղիները:

2)  Եթե ՀՀ օրենքը չէր հաստատվում ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի կողմից, ապա այն 
չէր գործելու Հայաստանում:

3)  Հայաստանը պետք է ունենար իր մասնաբաժինը ԽՍՀՄ զինված ուժերի սպա
ռազինությունից:

4)  Հռչակագրի մշակութային բաժնում հատուկ ուշադրություն էր հատկացվում պե
տական լեզվի հիմնահարցին. հանրապետությունում ամբողջ գործա վա րու թյունը 
կատարվելու էր միայն հայերենով:

5)  Երկրի տնտեսության հիմքում դրվում էին կոլեկտիվ սեփականատիրական և 
ազատ շուկայական հարաբերությունները:

6)  Հռչակագիրը հաստատում էր ՀՀ վճռականությունն Արցախն իր տարածքի ան
բաժանելի մասը ճանաչելու վերաբերյալ:

14. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատելուց հետո Հայ եկեղեցու դեմ 

ուղղված առաջին քայլն էր նրան անշարժ և շարժական գույքից զրկելը:
2)  Հնգամյակներով կենտրոնացված պլանավորումը կիրառվել է ԽՍՀՄ գոյության 

բոլոր տարիներին:
3)  Առաջին երկու հնգամյակների ընթացքում Հայաստանում շահագործման է 

հանձնվել 44 արդյունաբերական ձեռնարկություն:
4)  Կաթողիկոս Խորեն Մուրադբեգյանի մահից հետո Մոսկվան անմիջապես թույլ 

է տվել նոր կաթողիկոսի ընտրություններ անցկացնել և չի հաստատել հայոց 
կաթողիկոսությունը վերացնելու մասին ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի որոշումը:
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5)  Գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականության ընձեռած ազատության 
պայմաններում Արցախի բնակչությունը սկսել է ավելի համարձակ պայքա րել 
ԽՍՀՄ–ի կազմից դուրս գալու համար:

6)  Անկախացումից քիչ անց Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվել են նա
խագահական համաժողովրդական, ուղղակի, այլընտրանքային առաջին ընտ
րությունները:

15.  Սևրի պայմանագրին վերաբերող ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք 
են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Հայաստանի սահմանները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ որոշելու էր Անգլիան։
2)  Պայմանագիրը ստորագրած ՀՀ պատվիրակության ղեկավարն էր Պողոս Նու բարը։
3)  Կիլիկիան բաժանվում էր Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև։
4)  Հայ–թուրքական սահմանի վերջնական որոշումը իրականացնելու էր ԱՄՆ նա

խագահը։
5)  Միացյալ Հայաստանը, ըստ իրավարար վճռի, Տրապիզոն նավահանգստով 

ստանում էր ելք դեպի ծով։
6)  Պայմանագիրը թեև ժամանակին չի իրագործվել, սակայն Լոնդոնի 1921 թ. կոն

ֆե րանսում այն վերահաստատվել է:

16.  Մոսկվայում կնքված ռուս–թուրքական պայմանագրի բովանդակությանը վե  
րաբերող ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Խիստ սահմանափակվում էին Հայաստանի զինված ուժերը, մնում էր մեկ 
դիվիզիա։

2)  Արցախում մտցվում էր հատուկ կառավարում՝ Ռուսաստանի պաշտպանու թյան 
ներքո։

3)  Նախիջևանի մարզը դառնում էր ինքնավար տարածք՝ Ադրբեջանի խնա մակա
լության տակ, որը չէր զիջվելու երրորդ պետության։

4)  Թուրք–հայկական սահմանն անցնում էր Ախուրյան և Արաքս գետերի հու նով՝ 
թուրքական կողմում թողնելով Կարսի մարզը և Սուրմալուի գավառը։

5)  Հայաստանին էին վերադարձվում Ալեքսանդրապոլ քաղաքն ու գավառը։
6)  Հայաստանին էին վերադարձվելու նաև պատմական Անին և Կողբի աղա հան քերը։

17. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Ստալինյան բռնաճնշումների զոհ են դարձել հայ զորահրամանատարներ Հայկ 

Բժշկյանցը, Ստեփան Շահումյանը, Գրիգոր Հարությունյանը և ուրիշներ։
2)  Աղասի Խանջյանը տասը տարի ղեկավարել է Հայաստանի կոմկուսը:
3)  Երկրորդ աշխարհամարտում առաջին հայ հերոսը Կարապետ Սիմոնյանն էր:
4)  Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ հայկական ազգային դիվիզիա ներից 

առաջինը կռվի դաշտ է մեկնել 51–րդ գվարդիական դիվիզիան:
5)  Բալթիկայի համար 1944 թ. մղված մարտերից մեկում է զոհվել ԽՍՀՄ հերոս Նել

սոն Ստեփանյանը։
6)  Հայրենիքի դավաճանության անհիմն մեղադրանքով 1945 թ. վերջերին ձեր բա

կալվել է ավիացիայի մարշալ Սերգեյ Խուդյակովը (Արմենակ Խան փերյանց)։
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18. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Հետխորհրդային առաջին բազմակուսակցական Գերագույն խորհրդում ամե նա 

մեծ խմբակցությունն ուներ Հայոց համազգային շարժումը։
2)  Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում բազմակուսակցական համա կարգը 

ներդրվել է անկախության հանրաքվեից հետո։
3)  Կուսակցությունների վերաբերյալ օրենքը խախտելու ամբաստանությամբ 1994 թ. 

դեկտեմբերի վերջին կասեցվել է դաշնակցության գործունեությունը։
4)  ՀՀ սահմանադրական փոփոխություններով վերանայվել է ՀՀ Ազգային ժո ղո վի 

գերիշխող դիրքը իշխանության ճյուղերի համակարգում։
5)  ՀՀ վարչատարածքային փոփոխություններով նախկին շրջանների միա վոր ման 

միջոցով ստեղծվել են 12 մարզեր:
6)  ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նստաշրջանը 1992 թ. հունվարի 8–ին Գերագույն 

խորհրդի նախագահ է ընտրել Արթուր Մկրտչյանին:
19.  Կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ խորհրդային պետության վարած քաղաքակա

նությանը վերաբերող ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, 
որոնք՝ սխալ.

1)  Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո իշխանության կող
մից եկեղեցու շարժական և անշարժ գույքը թողնվել էր նրա տնօրինությանը:

2)  Հատուկ որոշմամբ թույլատրվել էր ճեմարանի վերաբացումը և հոգևոր դպրոցի 
գործունեությունը:

3)  1924 թ. հատուկ որոշումով արգելվել էր եկեղեցու կողմից Հայոց եղեռնի օրվա` 
ապրիլի 24–ի նշումը:

4)  Պաշտոնական եկեղեցու դեմ պայքարում իշխանություններն օգտագործել են 
«Ազատ եկեղեցական եղբայրությունը» կամ «Նոր եկեղեցին»:

5)  Խիստ սահմանափակվել էին կրոնական քարոզչության հնարավորություն ները, 
և ուժեղ պայքար էր ծավալվել եկեղեցու դեմ:

6)  ԽՍՀՄ իշխանությունների կարգադրությամբ փակված կամ ավերված մի շարք 
եկեղեցիներ 1930–ական թվականներին վերականգնվել և սկսել են գործել:

20. Թվարկված իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1920 թ. հունվարին.
1)  Փարիզի Խաղաղության խորհրդաժողովի սկիզբը
2)  նպաստավոր պայմանների դեպքում ապստամբելու և իշխանությունը գրա վելու 

մասին Հայաստանի բոլշևիկների կոնֆերանսի որոշման ընդունումը
3)  Հայաստանի Հանրապետության փաստացի (դե ֆակտո) ճանաչումը ԱՄՆ–ի 

կողմից
4)  քեմալականների կողմից Այնթապի պաշարումը
5)  քեմալականների ներխուժումը հայաբնակ Մարաշ
6)  Փարիզում Անտանտի հինգ տերությունների ղեկավարների նիստում Հայաս

տանի Հանրապետության կառավարության փաստացի ճանաչումը

21. Թվարկված իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1920 թ. ապրիլին.
1)  Հայաստանի առաջին հանրապետության զինանշանի մասին օրենքի հաստա տումը
2)  քեմալական զորքերի կողմից Այնթապի պաշարման սկիզբը
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3)  հայ ազգային–քաղաքական ուժերի կողմից Կիլիկիան Ֆրանսիայի հովանա վո
րության ներքո ինքնավար հանրապետություն հռչակելը

4)  Արցախահայության 9–րդ համագումարի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Հա յաս 
տանի Հանրապետության անբաժանելի մաս հռչակելը

5)  Լ. Շանթի գլխավորած ՀՀ պատվիրակության մեկնումը Մոսկվա
6)  Հայաստանի Հանրապետության փաստացի (դե ֆակտո) ճանաչումը ԱՄՆ–ի 

կողմից

22. Թվարկված իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1920 թ. սեպտեմբերին.
1)  հայ ազգային–քաղաքական ուժերի կողմից Կիլիկիան Ֆրանսիայի հովանա վո

րության ներքո ինքնավար հանրապետություն հռչակելը
2)  Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարը
3)  Հայաստանի առաջին հանրապետության զինանշանի մասին օրենքի հաս տատումը
4)  թուրք–հայկական պատերազմի սկիզբը
5)  Կարսի գրավումը թուրքական զորքի կողմից
6)  «Աշոտ Երկաթ» ռազմանավի գործարկումը Սևանա լճում

23. Թվարկված իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1989 թվականին.
1)  Հայոց համազգային շարժման առաջին համագումարի հրավիրումը
2)  ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների առաջին համագումարի հրավի րումը 
3)  ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանի ազատումը պաշ տոնից
4)  ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նիստում «Լեռնային Ղարա բաղի 

վերաբերյալ Հայկական ԽՍՀ և Ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խոր հուրդ նե րի 
որոշումների մասին» հարցի քննարկումը և Հենրիխ Պողոսյանի հայտարա րությունը

5)  «Օղակ» ռազմական գործողության իրականացումը Գետաշենում և Մարտու նա
շենում

6)  Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության լիազոր ներկայացուցիչների հա մա
գումարը և Ազգային խորհրդի ստեղծումը

24. Թվարկված իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1932 թվականին.
1)  Հայաստանի խորհրդային կերպարվեստագետների միության ստեղծումը
2)  պետական ֆիլհարմոնիայի կազմակերպումը
3)  ռուսական դրամատիկական թատրոնի հիմնադրումը
4)  Խորեն արքեպիսկոպոս Մուրադբեգյանի՝ կաթողիկոս ընտրվելը
5)  համատարած կոլեկտիվացման սկիզբը ՀՍԽՀ–ում
6)  Հայաստանի ճարտարապետների միության ստեղծումը

25. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.
1)  Արմֆանի առաջին նախագահն էր նշանավոր արևելագետ, ակադեմիկոս Հով

սեփ Օրբելին:
2)  Առաջին պետական դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն էր Վարդան 

Աճեմյանը:
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3)  Արմֆանի կազմում 1941 թ. գործում էին 21 գիտահետազոտական հիմնարկ ներ` 
150 աշխատողներով:

4)  Խորհրդային Հայաստանի առաջին ռուսական դրամատիկական թատրոնը բաց
վել է Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո» պիեսի բեմադրությամբ:

5)  Ա. Խարազյանի ղեկավարությամբ բացվել է Լենինականի պետական թատ րոնը:
6)  1921 թ. դեկտեմբերին ստեղծված երաժշտական ստուդիայի հիման վրա մի քանի 

տարի անց բացվել է պետական կոնսերվատորիան:

26. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Առաջին աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատում հայ կամավորական ութ ջո
կատ ներից ստեղծվել է վեց հայկական գումարտակ։

2)  Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարության ընդունած «Թուրքահայաս տա նի 
մասին» հրովարտակն իրական ազատություն է տվել Արևմտյան Հայաս տանին:

3)  Խորհրդային Ռուսաստանի բոլշևիկյան ղեկավարության քաղաքականու թյան 
արդյունքում Արևելյան Հայաստանի տարածքների զգալի մասը նույն պես դուրս է 
մնացել Խորհրդային Հայաստանի սահմաններից:

4)  Անդրկովկասի Ժողովրդավարական Դաշնային Հանրապետության կառա վա րու
թյունը գլխավորել է Ա. Չխենկելին:

5)  Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարի կողմից կազմավորվել էր 
«Քարոզչության և գործողության խորհուրդ»։

6)  Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին եղել են վեց հայկական ազգա յին 
դիվիզիաներ:

27. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ.

1)  Տաթևում կայացած համազանգեզուրյան առաջին համագումարը Սյունիքը հռչա կել է 
անկախ վարչաքաղաքական միավոր՝ «Լեռնահայաստան» անունով։

2)  Արցախահայության 9–րդ համագումարը երկրամասը հռչակել է Հայաստանի 
Հանրապետության անբաժան մասը։

3)  «Փարոս» թերթը գաղտնի կերպով հրատարակվել է Ազգային միացյալ կուսակ
ցության կողմից:

4)  Ամերիկայի Հայկական ազգային խորհուրդը դիմել էր երեք տերությունների 
ղեկավարներին՝ Հայկական հարցը Պոտսդամի կոնֆերանսի օրակարգում 
ընդգրկելու համար։

5)  ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի այլընտրանքային առաջին ընտրություններում ընտ
րողների ձայները համարյա հավասարապես էին բաժանվել Հայկոմկուսի և 
ՀՀՇ–ի թեկնածուների միջև։

6)  ՀԽՍՀ–ն վերանվանվել է Հայաստանի Հանրապետություն՝ անկախության հան
րաքվեով:
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ՄԱՍ Ա 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 14 3 27 2 40 1 53 3 66 1
2 2 15 2 28 2 41 2 54 2 67 3
3 3 16 4 29 1 42 4 55 1 68 4
4 2 17 4 30 1 43 2 56 2 69 4
5 3 18 2 31 4 44 3 57 1 70 4
6 1 19 2 32 2 45 2 58 3 71 4
7 4 20 3 33 2 46 3 59 2 72 3
8 4 21 3 34 3 47 3 60 3 73 3
9 4 22 3 35 4 48 3 61 3 74 3
10 1 23 1 36 3 49 4 62 3
11 2 24 2 37 3 50 4 63 2
12 1 25 2 38 4 51 4 64 4
13 2 26 4 39 2 52 2 65 3

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 30 4 59 2 88 2 117 3 146 3
2 3 31 2 60 3 89 2 118 4 147 3
3 1 32 2 61 3 90 3 119 3 148 3
4 4 33 2 62 3 91 3 120 4 149 2
5 2 34 3 63 1 92 3 121 2 150 3
6 4 35 4 64 2 93 1 122 4 151 2
7 4 36 4 65 4 94 3 123 3 152 2
8 3 37 2 66 2 95 4 124 2 153 3
9 3 38 1 67 4 96 3 125 4 154 1
10 1 39 2 68 4 97 2 126 3 155 2
11 2 40 3 69 2 98 2 127 3 156 3
12 1 41 4 70 2 99 4 128 4 157 3
13 2 42 2 71 4 100 3 129 2 158 4
14 2 43 4 72 3 101 3 130 2 159 3
15 3 44 3 73 3 102 3 131 4 160 2
16 3 45 4 74 2 103 3 132 2 161 2
17 3 46 2 75 3 104 3 133 2 162 1
18 2 47 3 76 2 105 2 134 3 163 2
19 1 48 2 77 2 106 3 135 2 164 4
20 2 49 2 78 2 107 3 136 2 165 2
21 2 50 4 79 3 108 2 137 2 166 1
22 3 51 2 80 4 109 2 138 3 167 4
23 2 52 4 81 3 110 3 139 2 168 1



ZANG
AK

429

24 1 53 1 82 1 111 2 140 3 169 1
25 1 54 3 83 3 112 3 141 1 170 4
26 1 55 1 84 2 113 4 142 4 171 2
27 2 56 3 85 2 114 3 143 4 172 4
28 3 57 1 86 2 115 2 144 4 173 1
29 4 58 2 87 3 116 4 145 3

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 4 4 7 3 10 2 13 4
2 2 5 3 8 3 11 2 14 2
3 1 6 3 9 3 12 2 15 3

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 5 2 9 2 13 1 17 3 21 2,4
2 1 6 1, 2, 4 10 3 14 1 18 2 22 1,5
3 4 7 2 11 3 15 3 19 4,5 23 1,2
4 1 8 2 12 3 16 4 20 2,5

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 5 2, 4 9 4 13 1,4 17 4,5 21 4
2 1 6 3 10 4 14 1,4 18 1,4 22 1,6
3 4 7 2 11 1 15 1,5 19 2,3
4 1 8 1,5 12 1,3 16 2,4 20 2,4

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I. Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտմամբ) 
պատասխա նով առաջադրանքներ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 6 4 11 3 16 4 21 2 26 2
2 1 7 1 12 1 17 3 22 3, 8 27 4
3 4 8 3 13 3 18 2 23 3 28 3, 5
4 4 9 2 14 2 19 3 24 4 29 2
5 2 10 3 15 2 20 3 25 3
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6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հարց 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Պ
 Ա Տ Ա Ս Խ

 Ա Ն

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

Հարց 10 11 12 13 14 15

Պ
 Ա Տ Ա Ս Խ

 Ա Ն

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

4 5 2 4 2 2

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ
7–I. Ընտրովի պատասխա նով առաջադրանքներ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 3 1 5 3 7 1 9 1 11 4
2 2 4 3 6 1 8 2 10 3

7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հ/Պատ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ա 3 5 3 1 6 5 5 5 5 5
բ 6 4 5 3 2 6 1 4 3 6
գ 1 2 6 4 1 2 6 2 2 2
դ 5 3 2 2 3 4 3 6 6 3
ե 2 1 1 5 4 3 2 3 1 1

Հ/Պատ. 11 12 13 14 15

ա 4 4 2 2 6
բ 6 6 5 1 1
գ 1 1 3 6 4
դ 2 3 6 5 2
ե 5 2 4 4 5
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8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2 6 3 11 2 16 1 21 3, 4, 7 26 1, 2, 5
2 4 7 1, 4 12 3 17 1, 3, 6 22 2, 5 27 2, 4
3 1 8 3 13 4 18 3 23 2, 5 28 4
4 1 9 2 14 2 19 1, 2, 7 24 3, 5, 7 29 2, 3, 7
5 2 10 3 15 4 20 1, 5 25 4 30 3

8–II. Պնդումների փունջ

Հարց 1 2 3 4 5 6

1 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

2 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

3 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

4 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է

5 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

6 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

7 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

8 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է

9 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է

10 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

11 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

12 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

13 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

14 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

15 Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

16 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է

17 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է

18 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է

19 Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է
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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 2 27 3 53 1 79 1 105 3 131 4
2 4 28 4 54 2 80 1 106 3 132 2
3 4 29 2 55 1 81 2 107 4 133 2
4 1 30 1 56 4 82 2 108 1 134 1
5 4 31 3 57 2 83 1 109 3 135 2
6 4 32 1 58 1 84 2 110 2 136 4
7 2 33 4 59 3 85 4 111 2 137 3
8 2 34 4 60 2 86 1 112 3 138 1
9 2 35 1 61 3 87 3 113 1 139 2
10 2 36 2 62 2 88 2 114 3 140 4
11 2 37 3 63 4 89 2 115 4 141 1
12 4 38 4 64 1 90 4 116 3 142 1
13 3 39 3 65 2 91 3 117 3 143 2
14 4 40 4 66 3 92 3 118 3 144 4
15 3 41 3 67 3 93 1 119 4 145 3
16 3 42 3 68 3 94 4 120 2 146 2
17 2 43 4 69 1 95 3 121 4 147 4
18 4 44 4 70 3 96 2 122 1 148 4
19 3 45 3 71 2 97 4 123 3 149 3
20 2 46 2 72 4 98 1 124 2 150 3
21 4 47 4 73 1 99 2 125 4 151 3
22 4 48 2 74 3 100 1 126 3 152 2
23 2 49 4 75 4 101 1 127 1 153 1
24 3 50 4 76 1 102 3 128 3 154 3
25 4 51 3 77 3 103 2 129 1 155 3
26 4 52 2 78 2 104 4 130 3 156 2

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 1 36 2 71 2 106 2 141 3 176 2
2 2 37 2 72 3 107 1 142 3 177 3
3 4 38 2 73 4 108 4 143 1 178 1
4 2 39 2 74 3 109 3 144 2 179 2
5 4 40 2 75 3 110 2 145 1 180 1
6 2 41 3 76 1 111 4 146 4 181 3
7 2 42 3 77 2 112 3 147 1 182 4
8 4 43 2 78 2 113 4 148 1 183 3
9 3 44 4 79 1 114 3 149 2 184 3
10 4 45 2 80 2 115 3 150 1 185 2
11 1 46 2 81 3 116 4 151 2 186 3
12 2 47 3 82 1 117 1 152 4 187 3
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13 4 48 2 83 4 118 1 153 3 188 2
14 2 49 2 84 2 119 4 154 1 189 4
15 4 50 3 85 2 120 1 155 2 190 2
16 2 51 4 86 2 121 2 156 3 191 4
17 2 52 2 87 4 122 1 157 3 192 3
18 3 53 4 88 1 123 2 158 3 193 1
19 3 54 3 89 4 124 4 159 2 194 4
20 4 55 2 90 2 125 2 160 4 195 1
21 2 56 3 91 3 126 2 161 1 196 2
22 2 57 4 92 1 127 3 162 1 197 3
23 2 58 4 93 2 128 2 163 1 198 3
24 3 59 2 94 1 129 3 164 1 199 1
25 3 60 2 95 1 130 2 165 3 200 2
26 4 61 1 96 4 131 2 166 2 201 4
27 4 62 2 97 1 132 2 167 2 202 1
28 1 63 2 98 3 133 2 168 2 203 3
29 2 64 4 99 1 134 3 169 2 204 3
30 1 65 3 100 3 135 2 170 2 205 1
31 2 66 1 101 2 136 3 171 2 206 2
32 3 67 2 102 2 137 2 172 3 207 1
33 3 68 1 103 4 138 1 173 4 208 1
34 4 69 4 104 1 139 1 174 1
35 2 70 4 105 1 140 4 175 4

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 6 4 11 4 15 2 19 4 23 4
2 2 7 4 12 4 16 2 20 2 24 3
3 1 8 4 13 3 17 2 21 3 25 4
4 4 9 2 14 4 18 4 22 2 26 3
5 3 10 2

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 11 2 21 1 31 3 41 2 51 1, 3
2 3 12 4 22 4 32 4 42 4 52 3, 5
3 4 13 3 23 1 33 3 43 3 53 2, 4
4 3 14 4 24 3 34 2 44 1 54 2, 3
5 3 15 3 25 4 35 2 45 3, 4 55 2, 3
6 3 16 2 26 3 36 4 46 2, 5 56 4, 5
7 4 17 2 27 1 37 1 47 2, 3 57 2, 5
8 2 18 1 28 3 38 1 48 1, 4
9 1 19 4 29 1, 3 39 4 49 2, 4
10 2 20 3 30 2 40 2 50 1, 3
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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 3 7 3 13 2 19 4, 5 25 1 31 1, 4
2 2 8 4 14 3, 5 20 4 26 3 32 1, 2
3 2 9 2 15 4 21 1 27 2, 3 33 4
4 3 10 2 16 1 22 4 28 2, 5 34 3
5 2, 4 11 2 17 4, 5 23 3 29 2 35 2
6 3 12 2 18 1 24 4 30 1, 5 36 4

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I. Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտմամբ) 
պատասխա նով առաջադրանքներ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 13 1 25 3 37 3 49 1 61 3
2 5 14 2 26 4 38 3 50 3 62 4
3 1 15 4 27 2, 7 39 4 51 1 63 3
4 3, 4 16 2 28 4, 7 40 3 52 3 64 4
5 2 17 3 29 2 41 4 53 2 65 5
6 3 18 4 30 3 42 3 54 4 66 1
7 3 19 4 31 1 43 1 55 4
8 3 20 1 32 1 44 4, 7 56 1
9 1 21 3 33 3 45 3, 6 57 3
10 3 22 2, 8 34 2 46 1 58 1
11 1 23 1 35 4 47 4 59 1
12 2 24 1 36 4, 5 48 2 60 4

6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հարց 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Պ
 Ա Տ Ա Ս Խ

 Ա Ն

2 3 2 3 3 3 4 1 2 4
3 4 1 2 4 2 3 3 3 1
1 5 5 1 1 4 5 5 5 5
5 1 4 4 5 1 1 2 1 3
4 2 3 5 2 5 2 4 4 2
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Հարց 11 12 13 14 15 16 17 18

Պ
 Ա Տ Ա Ս Խ

 Ա Ն

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

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

7–I. Ընտրովի պատասխա նով առաջադրանքներ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 9 3 17 3 25 1 33 1 41 4
2 2 10 4 18 3 26 4 34 1 42 4
3 3 11 1 19 3 27 3 35 2 43 4
4 1 12 3 20 2 28 3 36 1
5 1 13 1 21 3 29 4 37 3
6 3 14 4 22 4 30 1 38 1
7 1 15 4 23 4 31 3 39 3
8 2 16 3 24 1 32 3 40 2

7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հ/Պատ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ա 6 4 3 4 4 1 4 1 3 5 6 6 4
բ 5 6 5 6 1 3 5 4 6 6 4 5 5
գ 1 1 6 1 6 4 1 2 5 2 3 4 1
դ 2 2 2 5 3 2 2 3 1 4 2 2 2
ե 3 5 4 2 5 6 6 6 2 1 1 1 6

Հ/Պատ 14 15 16 17 18 19

ա 3 6 4 4 5 5
բ 2 1 3 6 2 6
գ 4 5 1 5 6 4
դ 1 2 2 3 1 2
ե 6 3 6 2 3 1
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8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ
8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 14 3 27 2, 4 40 1, 5, 7 53 1, 4 66 2
2 1, 2, 7 15 1, 4, 7 28 1, 4 41 1, 4, 7 54 1, 3 67 1
3 3 16 3, 5 29 3 42 5, 6 55 1, 2, 6 68 2
4 4 17 4 30 2 43 2, 3 56 4, 5 69 1, 2, 4
5 3 18 1, 5, 7 31 3 44 2, 4 57 2, 4, 5 70 4, 6
6 3, 5, 7 19 4 32 3, 6 45 3 58 3, 6, 7 71 2
7 2 20 1, 3, 6 33 3 46 4, 6, 7 59 1, 4 72 2, 3, 6
8 3 21 1, 6, 7 34 2 47 2 60 2 73 1, 4, 7
9 2 22 3, 6, 7 35 2 48 1, 4, 7 61 2 74 2
10 4 23 3 36 1 49 2 62 2, 5, 7 75 4
11 1 24 3 37 2, 6, 7 50 1, 2, 6 63 3 76 1, 4
12 1 25 2 38 1 51 2, 4, 7 64 4, 5, 6
13 2, 4, 5 26 4 39 1 52 1, 2, 7 65 2, 3

8–II. Պնդումների փունջ

1 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

2 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

3 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

4 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

5 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

6 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

7 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է

8 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

9 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

10 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

11 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է

12 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

13 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է

14 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

15 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

16 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

17 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

18 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

19 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է
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20 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

21 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է

22 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

23 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է

24 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

25 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

26 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է

27 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

28 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է

29 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է

30 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

31 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

32 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է

33 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է

34 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է

35 Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
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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 3 32 1 63 2 94 2 125 3 156 4
2 1 33 2 64 1 95 3 126 3 157 3
3 3 34 3 65 1 96 4 127 4 158 4
4 2 35 2 66 4 97 3 128 1 159 1
5 3 36 4 67 1 98 2 129 2 160 2
6 4 37 3 68 2 99 3 130 4 161 3
7 2 38 4 69 4 100 3 131 4 162 2
8 3 39 4 70 2 101 1 132 3 163 3
9 2 40 1 71 2 102 2 133 4 164 1
10 1 41 3 72 3 103 1 134 3 165 3
11 3 42 3 73 3 104 4 135 2 166 3
12 4 43 2 74 4 105 3 136 3 167 4
13 4 44 3 75 2 106 3 137 3 168 2
14 1 45 4 76 3 107 4 138 2 169 1
15 1 46 1 77 2 108 3 139 3 170 2
16 3 47 3 78 3 109 4 140 1 171 3
17 2 48 3 79 1 110 2 141 1 172 4
18 4 49 4 80 2 111 3 142 1 173 1
19 4 50 4 81 3 112 1 143 3 174 3
20 3 51 2 82 4 113 2 144 2 175 4
21 4 52 3 83 4 114 3 145 2 176 3
22 4 53 4 84 2 115 4 146 3 177 3
23 2 54 4 85 3 116 3 147 1 178 1
24 1 55 2 86 3 117 4 148 2 179 2
25 2 56 3 87 4 118 2 149 3 180 4
26 2 57 1 88 4 119 3 150 1 181 1
27 3 58 1 89 4 120 2 151 2
28 4 59 2 90 3 121 1 152 2
29 2 60 2 91 3 122 2 153 2
30 3 61 2 92 3 123 2 154 2
31 3 62 4 93 1 124 3 155 2

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 1 20 2 39 4 58 3 77 4 96 2
2 3 21 4 40 4 59 3 78 1 97 3
3 2 22 1 41 2 60 2 79 2 98 4
4 1 23 3 42 2 61 3 80 1 99 4
5 3 24 4 43 4 62 3 81 2 100 3
6 1 25 4 44 1 63 3 82 1 101 1
7 3 26 1 45 3 64 2 83 2 102 1
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8 3 27 2 46 4 65 4 84 4 103 3
9 3 28 2 47 4 66 4 85 1 104 1
10 2 29 2 48 2 67 2 86 3 105 2
11 2 30 3 49 1 68 4 87 1 106 2
12 4 31 1 50 2 69 3 88 3 107 1
13 2 32 3 51 2 70 2 89 3 108 3
14 4 33 2 52 3 71 4 90 4 109 1
15 3 34 3 53 1 72 3 91 2 110 2
16 2 35 2 54 4 73 1 92 4
17 2 36 3 55 4 74 1 93 3
18 3 37 2 56 3 75 4 94 3
19 2 38 1 57 2 76 2 95 1

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 2 1 3 3 4 2 5 3 6 3

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 6 1 10 2, 4 14 1,3 18 2 22 1,5
2 2 7 3 11 4, 5 15 2 19 1,4 23 2
3 1 8 4 12 2, 5, 7 16 2 20 2,3 24 3,5
4 3 9 2 13 2 17 1 21 2,3 25 1,3
5 3

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 4 3 7 1 10 1,3 12 1,3 14 3,4
2 4 5 3 8 3 11 1,5 13 2,4 15 3,6
3 4 6 3 9 1, 3

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I. Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտմամբ)
պատասխանով առաջադրանքներ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 1 7 2 12 2 17 1 22 4 27 1
2 3 8 3 13 1 18 2 23 1 28 1, 6
3 2 9 3 14 2 19 3 24 3 29 5, 7
4 3 10 3 15 2 20 3 25 1 30 2, 6
5 3 11 2 16 3 21 3 26 2 31 3, 5
6 2
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6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հարց 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Պ
 Ա Տ Ա Ս Խ

 Ա Ն

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

Հարց 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Պ
 Ա Տ Ա Ս Խ

 Ա Ն

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

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ
7–I. Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2 8 2 15 4 22 1 29 2 36 3
2 4 9 2 16 3 23 2 30 3 37 3
3 4 10 3 17 4 24 4 31 1 38 4
4 4 11 2 18 3 25 3 32 2 39 2
5 3 12 3 19 3 26 3 33 3
6 3 13 1 20 1 27 1 34 4
7 3 14 1 21 2 28 3 35 2

7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հ/Պատ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ա 1 4 2 3 5 4 4 5 6 4
բ 4 3 5 1 6 5 6 6 3 6
գ 5 1 6 6 4 6 1 2 5 2
դ 3 5 1 2 2 1 2 1 2 3
ե 6 2 4 5 3 2 5 3 1 1

Հ/Պատ 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ա 5 4 3 5 6 2 5 2 6
բ 6 1 2 3 3 4 1 4 4
գ 1 5 5 6 1 1 4 5 1
դ 3 6 1 2 2 6 6 3 5
ե 4 2 4 1 4 5 2 6 2
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8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 9 2 17 1 25 2 33 2 41 4
2 3, 5, 6 10 1, 4 18 3 26 4 34 3 42 1
3 3 11 2 19 1 27 3, 4 35 2, 3 43 4
4 2 12 1 20 2 28 1, 2, 5 36 2, 4 44 1
5 1 13 2 21 1, 3, 5 29 2, 5 37 2, 5, 7 45 3
6 4 14 2 22 1, 2, 5 30 3 38 3, 5 46 3, 5, 8
7 3 15 3 23 2 31 2, 3 39 2 47 2, 6, 8
8 2 16 3 24 2 32 2 40 2, 5 48 1, 3, 7

8–II. Պնդումների փունջ

Հարց 1 2 3 4 5 6
1 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
2 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
3 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
4 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
5 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
6 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է
7 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
8 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
9 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
10 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
11 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
12 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
13 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
14 Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
15 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
16 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
17 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
18 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
19 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
20 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
21 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
22 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է
23 Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
24 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
25 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
26 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
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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 24 2 47 3 70 1 93 4 116 2
2 2 25 1 48 3 71 4 94 3 117 2
3 1 26 2 49 3 72 3 95 2 118 2
4 1 27 3 50 4 73 2 96 4 119 1
5 2 28 1 51 2 74 4 97 4 120 3
6 4 29 2 52 4 75 3 98 2 121 4
7 1 30 3 53 3 76 3 99 3 122 2
8 3 31 4 54 3 77 2 100 1 123 4
9 3 32 3 55 1 78 4 101 1 124 2
10 1 33 1 56 4 79 1 102 2 125 2
11 4 34 2 57 4 80 3 103 4 126 1
12 2 35 3 58 4 81 2 104 3 127 4
13 4 36 4 59 2 82 4 105 3 128 1
14 1 37 3 60 3 83 3 106 4 129 2
15 3 38 3 61 2 84 3 107 1 130 1
16 3 39 1 62 3 85 2 108 2 131 4
17 1 40 2 63 3 86 4 109 2 132 1
18 1 41 3 64 4 87 3 110 2 133 1
19 1 42 3 65 2 88 1 111 3 134 4
20 2 43 1 66 3 89 3 112 3 135 3
21 2 44 3 67 3 90 4 113 4 136 2
22 3 45 4 68 2 91 2 114 1 137 3
23 4 46 4 69 3 92 3 115 3 138 4

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 21 2 41 2 61 3 81 1 101 3
2 4 22 4 42 1 62 2 82 3 102 3
3 2 23 3 43 2 63 3 83 2 103 2
4 3 24 1 44 2 64 1 84 4 104 4
5 4 25 3 45 4 65 3 85 2 105 2
6 2 26 2 46 1 66 4 86 4 106 1
7 2 27 1 47 3 67 2 87 3 107 2
8 2 28 3 48 1 68 1 88 2 108 2
9 3 29 4 49 2 69 3 89 4 109 3
10 3 30 4 50 2 70 4 90 3 110 1
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11 4 31 4 51 3 71 3 91 3 111 3
12 4 32 3 52 1 72 1 92 1 112 3
13 3 33 2 53 4 73 4 93 2 113 2
14 3 34 4 54 1 74 1 94 4 114 3
15 1 35 1 55 2 75 2 95 4 115 1
16 2 36 3 56 1 76 3 96 1 116 1
17 4 37 2 57 1 77 4 97 2 117 4
18 2 38 2 58 3 78 3 98 3 118 4
19 3 39 3 59 2 79 4 99 1
20 2 40 1 60 1 80 2 100 1

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2 4 2 7 1 9 3 11 2 13 3
2 4 5 3 8 3 10 2 12 4 14 3
3 2 6 4

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2 8 3 15 1, 2, 6 22 2 29 2 36 2,5
2 3 9 3 16 3 23 2 30 4 37 3,4
3 2 10 4 17 2, 4 24 2, 3, 8 31 3 38 2,3
4 3 11 3 18 2 25 1 32 2 39 1,4
5 1 12 1 19 3 26 3 33 4 40 3,5
6 3 13 3 20 3 27 3 34 1 41 1,5
7 4 14 1, 3 21 4 28 3 35 4, 5

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ  
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2, 4, 6 10 4 19 3 28 2,4 37 3 46 2
2 3 11 3 20 4 29 5,6 38 4,5 47 4
3 2, 3, 5 12 2, 5 21 4 30 4 39 1,3 48 1
4 2 13 1 22 2, 3 31 2,5 40 2,4 49 2
5 1, 4, 7 14 4 23 2 32 5,6 41 4 50 2,3
6 3 15 2 24 4 33 1 42 3,4 51 4
7 1 16 1 25 4 34 1 43 5,6 52 4
8 1, 3, 4 17 1 26 3, 4, 5 35 4 44 1,3 53 4
9 3 18 2 27 3,5 36 1 45 2,3
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6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6–I. Ընտրովի և կարճ (ժամանակագրական դասավորության խախտմամբ) 
պատասխանով առաջադրանքներ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 8 4 15 3 22 3 29 1 36 3
2 4 9 3 16 3 23 4 30 3 37 2
3 3 10 2 17 2 24 4 31 3 38 3
4 2 11 4 18 4 25 2 32 2
5 4 12 3 19 1 26 1 33 3
6 4 13 4 20 3 27 1 34 4
7 1 14 3 21 3 28 3, 6 35 1

6–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հարց 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Պ
 Ա

 Տ Ա
 Ս Խ

 Ա
 Ն

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

Հարց 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Պ
 Ա

 Տ Ա
 Ս Խ

 Ա
 Ն

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

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

7–I. Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 11 1 21 4 31 4 41 3 51 2
2 1 12 4 22 3 32 1 42 4 52 4
3 3 13 3 23 4 33 4 43 3 53 4
4 1 14 1 24 1 34 2 44 1 54 1
5 2 15 3 25 1 35 3 45 4 55 2
6 1 16 2 26 1 36 3 46 4 56 4
7 1 17 1 27 4 37 2 47 2 57 4
8 1 18 1 28 1 38 2 48 2 58 4
9 4 19 3 29 3 39 3 49 4 59 4
10 2 20 4 30 2 40 4 50 4
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7–II. Կարճ (վանդակավոր) պատասխանով առաջադրանքներ

Հ/Պատ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ա 4 3 2 1 3 2 4 6 4 3
բ 3 4 1 4 6 4 5 1 6 5
գ 2 5 4 2 5 5 1 2 1 4
դ 6 6 6 3 1 6 2 5 2 2
ե 1 2 3 6 2 1 6 3 5 6

Հ/Պատ 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ա 3 6 4 6 2 3 3 3 5
բ 6 3 6 4 4 1 6 4 3
գ 5 1 1 3 6 2 4 1 1
դ 1 5 2 2 3 5 5 6 6
ե 2 2 5 1 5 6 1 2 4

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

8–I. Պատմական փաստարկների, պնդումների համադրում և խմբավորում

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2 12 2 23 2, 3, 6 34 1 45 4, 5, 7
2 4 13 3 24 2 35 1 46 1
3 1 14 1 25 1, 4 36 3 47 3, 4, 6
4 1, 4, 7 15 4, 6 26 4 37 4 48 1, 2, 5
5 2 16 3 27 2 38 3 49 1, 6
6 2 17 4 28 3 39 4 50 2
7 2, 6, 7 18 3 29 1, 6, 7 40 2 51 1
8 5, 6, 7 19 4 30 2, 4, 6 41 1, 2, 5 52 3
9 3, 6 20 2, 4, 6 31 2 42 2, 4, 7 53 3
10 2 21 2 32 4 43 2
11 1 22 4 33 2, 3, 5 44 3, 4, 7
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8–II. Պնդումների փունջ

Հարց 1 2 3 4 5 6

1 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
2 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է
3 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
4 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է
5 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
6 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է
7 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
8 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է
9 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է
10 Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է
11 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է
12 Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
13 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
14 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
15 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է
16 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է
17 Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
18 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
19 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է
20 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է
21 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
22 Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
23 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
24 Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է
25 Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Սխալ է Ճիշտ է
26 Ճիշտ է Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է
27 Սխալ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Ճիշտ է Սխալ է
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ՀԱՅՈՑ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թ. պետական ավարտական և միասնական
քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան

ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Վեցերորդ՝ լրամշակված հրատարակություն

Հրատարակչության տնօրեն՝
Համակարգչային ձևավորումը՝

Վերստուգող սրբագրիչ՝

Է. Մկրտչյան
Գ. Գրիգորյանի
Ս. Մելքումյան
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Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70x100 1/16: Թուղթը՝ օֆսեթ:
Ծավալը՝ 28 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




