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Սիրելի՛ աշակերտներ, եղեք հանգիստ, մի կողմ թողեք լարվածությունը  
և հաճույք ստացեք հարցերին պատասխանելիս: 

 

1. «Ծիրանի տափը հիշատակելու արժանի ոչինչ չէր ունենա, եթե երկու գյուղի` Միրի և 

Մրոցի միջև անվերջ շարունակվող կռիվների, խոսք ու զրույցի առարկա չդառնար, եթե նրա 

համար տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամ մահակներով կռիվ չտային երկու հարևան 

գյուղերը` Մրոցն ու Միրը»: Հատվածը Ա. Բակունցի «Ծիրանի տափ» պատմվածքից է:  

Հովհ. Թումանյանի ո՞ր ստեղծագործության հետ կարող ես զուգահեռներ գտնել:  

ա/ «Թմկաբերդի առումը»            բ/ «Մուկիկի մահը»                     գ/ «Մի կաթիլ մեղրը» 

(1 միավոր) 

Պատասխան՝  գ/ «Մի կաթիլ մեղրը» 

 

2. Թումանյանը 1915 թ. կազմել և հրատարակել է մոտ 10 զարգացնող խաղ: Դրանցից մեկը 

կոչվում է «Հայկական հանելուկների խաղ»:  

ա/ Գտի՛ր դրանցից մեկի պատասխանը. 

Էն ի°նչն է, ինչ՝ 

Չորսը հողին, 

Երկուսը՝ կողին:  ............................................... 

Պատասխան՝  Ձին և ձիավորը 

 

բ/ Մյուսը կոչվում է «Հայկական առածների լոտո». 

Լրացրո՛ւ բաց թողնված բառը... 

Օխտը վարդապետ մի տղա կնքեցին, անունը դրին՝    ..............................:                           (2 միավոր) 

Պատասխան՝  Մարիամ 

 

3. Հովհ. Թումանյանի դպրոցական ընկերներից մեկը` Մելքոն Ասլիբեկյանը, հիշում է. 

«Թումանյանը պատմում էր, թե ինչպես երեխա ժամանակ, գլուխը տատի ծնկանը դրած, 

լռությամբ լսել է տատի պատմությունները սատանաների մասին...»: 



Այդ պատմությունների տպավորությունները ո՞ր պոեմում են «վերակենդանացել»: 

ա/ «Լոռեցի Սաքոն»         բ/ «Անուշ»                գ/ «Ալեք» 

(1 միավոր) 

Պատասխան՝  ա/ «Լոռեցի Սաքոն» 

 

4. Թումանյանի տանը հիմնադրված «Վերնատուն» գրական խմբակի անդամներից մեկը 

հետագայում դարձել է Հայաստանի առաջին հանրապետության Լուսավորության և արվեստի 

նախարար:  Ո՞վ էր նա: 

ա/ Լևոն Շանթ                        բ/ Վահան Տերյան                       գ/ Նիկոլ Աղբալյան 

(0,5 միավոր) 

Պատասխան՝     գ/ Նիկոլ Աղբալյան 

 

5. Լրացրո՛ւ Թումանյանների տոհմածառը՝  Հովհ. Թումանյանի պապից մինչև  որդիները՝  

Հովհաննես աղա, Վահան, Մեհրաբ /Մամ/, Արշավիր, Արտավազդ, Համլիկ, Ասլան /Տեր 

Թադևոս/, Մուշեղ, Գրիգոր /Գրիշկա  բիձա/,  Ռոստոմ, Հովհաննես, Արեգ, Արտաշես 

 

Պատասխան՝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2, 5 միավոր) 

 

6. Մի անգամ, արդեն ծանր հիվանդ բանաստեղծին է այցելում 14-ամյա ապագա 

աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը: Բավական երկար զրուցում են: 

Հանդիպման տպավորությունից ծնվում է Թումանյանի մի բանաստեղծությունը: 

Ո՞րն է այդ բանաստեղծությունը և ո՞ր թվականն էր: 

ա/ «Աստղերի հետ…»                բ/ «Սիրիուսի հրաժեշտը»               գ/ «Վայր ընկնող աստղեր…» 

1/ 1924 թ.           2/ 1920 թ.    3/ 1922 թ. 

Հովհաննես աղա 
 

Մեհրաբ /Մամ/ Գրիգոր /Գրիշկա  բիձա/ Ասլան /Տեր Թադևոս/ 

Հովհաննես Ռոստոմ Արտաշես Արշավիր 

Մուշեղ Արտավազդ Համլիկ Արեգ 

Վահան 



(1,5 միավոր) 

 

Պատասխան՝  բ/ « Սիրիուսի հրաժեշտը»,  3/ 1922 թ. 

 

7. Թումանյանի մտքերից.  «….. կյանքում և ամեն բանում կարևորագույնն է:  …..՝   ոսկե սանձը, 

մարդ  երբեք ձեռից բաց չպետք է թողնի»:   

Ընտրի՛ր բաց թողնված բառը:  

ա/ սերը                             բ/ չափը                                       գ/ հաջողությունը 

(0,5 միավոր) 

Պատասխան՝  բ/ չափը 

 

8. Ո՞ւմ մասին է ասել Թումանյանը. «Հանճարի կնիքը ճակատին, քրիստոնության խաչը ձեռքին, 

դաշույնը սրտի մեջ…» : Հովհ. Թումանյանի առաջարկությամբ ի՞նչ տողեր են փորագրված նրա 

շիրմաքարին: 

ա/ Խաչատուր Աբովյան             բ/ Գրիգոր Նարեկացի                  գ/Սայաթ-Նովա 

(2 միավոր) 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

Պատասխան՝  գ/Սայաթ-Նովա 

Ամեն մարթ չի՛ կանա խըմի՝ իմ ջուրը ուրիշ ջըրեն է՛, 

Ամեն մարթ չի՛ կանա կարթա՝ իմ գիրը ուրիշ գըրեն է. 

Բունիաթս ավազ չիմանաս՝ քարափ է, քարուկըրեն է.... 

 

9.  Նշի՛ր, թե Թումանյանի ո°ր ստեղծագործություններից են հետևյալ հատվածները. 

1/«Երկու դողդոջուն, սպիտակ, բարակ, չոր ու թափանցիկ արտաքին թևեր ունի, որոնց 

եզերքները իջնում են ցած: Սրանց աջը միշտ գալիս է ձախի վրա, ու արմատում տակից մի կոշտ 

ունի: Էդ կոշտից հինգ փայլուն ամուր երակներ  են  ձգվում, երկուսը՝ վերև,  երկուսը ներքև,  իսկ 

հինգերորդը, որ  շիկավուն է ու փշփշոտ՝ մեջտեղով»: 

2/ «Նա զգաց, որ ծարավից պապակում էր, այրվում էր ներսը…  Հիշեց ներքև՝ ձորակում վազող 

վտակը, խոնարհած ճյուղերի տակ կարկաչող այն վճիտ-պսպղուն ալիքները… Նրա մտքով 

կայծակի արագությամբ միասին եկան ու անցան հովասուն անտառներում անցկացրած օրերը, 

և մշուշապատ առավոտները, երբ նա առողջ ու թեթև իջնում էր այն ձորակն ու կուշտ-կուշտ 

խմում էր սառը ջրերից»: 



3/ «Հրացանս վեր կալա, քարը պնդացրի ու գնացի: Տանձի էլ կաթոցի ժամանակն է: Գնացի  

մինչև  ճաշ ման եկա, ոտահան եղա, գտա ոչ: Միտք արի՝ ախպեր, սա ուր կլինի քաշված, ախր 

սա պետք է որ  էս կողմերից հեռանա ոչ: Վեր կացա, ասի ներքևեմ մոշուտների վրա»:  

ա/ Արջաորս                                բ/ Եղջերուի մահը                                    գ/ Ծղրիդը   

(1,5 միավոր) 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

Պատասխան՝   1/ –գ/           2/-բ/           3/-ա/ 

10. Ո°ւմ է ուղղված Թումանյանի կատակ-ոտանավորը. 

   Իմ սիրելի Ասլան-ապեր, 

  Մինչև այսօր բախտդ կապ էր.  

  Փողդ շուտով պիտի ստանաս,  

  Հանկարծակի հարստանաս. 

 Երեք օր էլ կացիր հալա… 

 սՔո կարոտյալ Ասլան-բալա:  

 

ա/ Ալեքսանդր Շիրվանզադե              բ/ Պերճ Պռոշյան               գ/Ղազարոս Աղայան 

(0,5 միավոր) 

Պատասխան՝   գ/ Ղազարոս Աղայան 

11. «Դսեղցի Մեհրաբյան-Թումանյան Հովակիմի անունը քարերը սասանացնում էին… երկու 

տղամարդ նրա մեջքը չէին կարող խտտել, հինգ մարդ նրա մեկ ձեռը չէին կարող ոլորել… Էս 

Հովակիմը, էս Լոռու ձորերի աստվածը, էս սարերի արծիվը, էս մեշեքանց ասլանը մենակ հերիք 

էր, որ մեկ քարի քամակից ձեն տալիս` հարյուր թուրքի լեղին ջուր կտրի, աչքերը սևանա…»: 

Հայ գրողներից ո՞վ է և ո՞ր ստեղծագործության մեջ է այսպես բնութագրում Հովհ. Թումանյանի 

նախապապերին:  

ա/ Րաֆֆի, «Կայծեր»    բ/ Խ. Աբովյան, «Վերք Հայաստանի»   գ/ Հ. Ծերենց, «Երկունք Թ դարու» 

(1 միավոր) 

 

Պատասխան՝   բ/ Խ․  Աբովյան, «Վերք Հայաստանի»    

 

12.  Ընտրիր տողերի դասավորության ճիշտ տարբերակը և  կարդա քառյակը։ 

 

 1. Հեքիաթական պալատներում ըսպասում են իմ հոգուն. 

 2. Ի՜նչ եմ շինում էս ցեխերում, աղմուկի մեջ վայրենի… 

 3. Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն, 



 4. Ա՜խ, թե նորից գըտնեմ ճամփան դեպի էնտե՜ղ, դեպի տո՜ւն… 

 

 

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

(1 միավոր) 

Պատասխան՝   ա/ 3, 1, 2, 4       

 

13 . «1916 թվականի հունվարյան ցուրտ օրերը կյանքում և գրականության   մեջ մնացին որպես 

տոնական ջերմ օրեր՝ բրյուսովյան օրեր, իսկ Բրյուսովի կյանքում՝ որպես Թիֆլիսյան պայծառ  

օրեր»,- գրել է Թումանյանի դուստր Նվարդը իր «Հուշեր և զրույցներ» գրքում: 

Տերյան, Ծատուրյան, Մակինցյան և Բրյուսով  համագործակցության  արդյունքում  1916 թ. լույս 

տեսավ /ռուսերեն/ հայ գրականությանը նվիրված անգերազանցելի գլուխգործոց, որի մասին 

Թումանյանն ասել է. «Մի զարկով ահագին գործ կատարվեց…»։ 

 

Ո°րն է դա: 

ա/ «Հայկական քնարերգություն» /«Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней»/   

ծաղկաքաղ  

բ/ «Հայ ժողովրդի  պատմական ճակատագրի  տարեգրություն» /«Летопись исторических судеб 

армянского народа»  

գ/  «Ճամփորդը» / «Путник»  

Պատասխան՝   «Հայկական քնարերգություն» /«Поэзия Армении с древнейших времён до наших 

дней»/   ծաղկաքաղ 

(0,5 միավոր) 

 14.  Ո՞րն է թումանյանական <<Վերնատան>> ֆրանսիական նախատիպն՝ ըստ Ավ․  

Իսահակյանի: 

 ա/ Վիկտոր Հյուգոյի «Երեկոները»             

 բ/ Գոնկուր եղբայրների «Ամբար» 

   գ/ Էմիլ Զոլայի «Հինգշաբթիները» 

(1 միավոր) 

Պատասխան՝   բ/ Գոնկուր եղբայրների «Ամբար» 

15. Երկու մեծագույն հայրենասերների՝  Թումանյանի և   …  -ի  առաջին հանդիպումը տեղի է  

ունեցել 1904 թ. Թիֆլիսում՝ հայտնի հայդուկապետ Սևքարեցի Սաքոյի /Սարգիս Ծովանյան/  

միջոցով:   

Ու՞մ  մասին է խոսքը: 



ա/ Գարեգին Նժդեհ                     բ/ Խրիմյան Հայրիկ                       գ/ Զորավար Անդրանիկ 

(0,5 միավոր) 

Պատասխան՝ գ/ Զորավար Անդրանիկ 

 

   16. «Քսան տարի շրջել, նյութեր եմ հավաքել, ունեմ շատ վարիանտներ, դժարը կատարել եմ, 

մնում է հեշտը…  Այդ պոեմը պիտի դառնար «Արևելքի Ֆաուստը» …գոնե որպես հեքիաթ գրած 

լինեի…»: 

Թումանյանի անկատար երազանքը հայ գրականության  մեծագույն կորուստներից է:  

Ո՞ր ստեղծագործության   մասին  է  խոսքը:  

ա/ «Մարդու ճակատագիրը»          բ/ «Հազարան բլբուլը»             գ/ «Մեհրի» 

(1 միավոր) 

 

Պատասխան՝  բ/ «Հազարան բլբուլը»              

17.  Հիշիր, թե ե՞րբ  ստանձնեց  Թումանյանն  իր   վերջին «պաշտոնը»  և ո՞րն էր այն: 

 ա/ 1915թ.                                բ/1917թ.                      գ/ 1921թ. 

 

1/ «Ամենայն Հայոց  որբերի Հայրիկ»    

2/ «Հայկազյան ընկերության նախագահ» 

3/  «ՀՕԿ-ի (/Հայաստանի օգնության կոմիտե)  նախագահ» 

(2 միավոր) 

Պատասխան՝   գ/ 1921թ.          3/   ՀՕԿ-ի (Հայաստանի օգնության կոմիտե)  նախագահ:  

 


