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Տարբերակ 2 

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան 

Մաս առաջին 

 Կարդա՛ տեքստը և կատարի՛ ր առաջադրանքներն ըստ տեքստի: 

 

Վաղուց, շա՜տ վաղուց, կարող է մի քիչ շուտ, աշխարհի ծայրին, կամ կարող 

է մի քիչ ավելի մոտ, չտեսնված մի թագավորության մայրաքաղաքում ծնվեց մի 

թափանցիկ տղա: Թափանցիկ, այնքա՜ն թափանցիկ, որ նրա միջից կարելի էր 

տեսնել ամեն բան, ինչպես օդի մեջ կամ ինչպես աղբյուրի պարզ ջրի մեջ: Նա էլ 

մարմին ու արյուն ուներ, ինչպես բոլորը: Ճիշտ է, թափանցիկ էր ապակու նման, 

բայց երբ ընկնում էր, չէր փշրվում, ամենաշատը՝ճակատին մի փոքրիկ, 

թափանցիկ ուռուցք էր ծլում: 

Մի անգամ տղան սխալվել ու սուտ ասաց: Ասաց, ու մարդիկ կրակե գնդիկի 

նման մի բան տեսան նրա ճակատին: Երբ տղան ուղղեց իր սխալը և ճիշտ 

խոսեց, գնդիկը հալվել, անհետացավ: Այդ օրվանից նա իր ամբողջ կյանքում ոչ 

մի տառ սուտ չասաց: 

Ժամանակ անցավ, տղան մեծացավ, մեծ տղա դարձավ, հետո՝ տղամարդ: 

Առաջվա նման բոլորը հեշտ ու հանգիստ կարծում էին նրա մտքերը: Նա կարող 

էր բարձրաձայն չպատասխանել այն հարցերին, որ մարդիկ իրեն էին 

տալիս. մեկ է, ամեն ինչ երևում էր: 

Նրա կողքին բոլորը բարի ու ազնիվ էին դառնում: 

Դժբախտաբար այդ պետության ղեկավար դարձավ դաժան ու չար մի մարդ: 

Ժողովուրդը  վատ վիճակի մեջ ընկավ: Բոլորին ճնշում էին, բոլորն աղքատ էին: 

Ով բողոքում էր, դաժան բռնակալը հրամայում էր մահապատժի ենթարկել: 

Ժողովուրդը ձայն չէր հանում, լուռ համբերում էր, որովհետև վախենում էր, որ 

կարող է ավելի վատ բան լինել: 

Բայց Ջակոմոն չէր կարող լռել: Եթե ոչ մի բառ էլ չասեր, մեկ է, նրա  մտքերը 

երևում էին: Չէ՞ որ նա թափանցիկ էր: Բոլորը տեսնում էին, թե ինչպես էր նա 

բարկանում անարդարությունից, պատիժներից և ատում դաժան ղեկավարին: 



Բռնակալն իմանում է այդ մասին, հրամայել բռնել Թափանցիկ Ջակոմոյին և գցել 

ամենամութ բանտը: 

Հենց այդ ժամանակ էլ զարմանալի մի բան է պատահում: Ջակոմոյի 

բանտախցի պատերը հանկարծ թափանցիկ են դառնում, հետո թափանցիկ են 

դառնում միջանցքի  պատերը, հետո՝ բանտի դրսի պատերը. ամբողջ բանտը ոնց 

որ ապակուց լիներ: 

Մարդիկ անցնում էին բանտի մոտով, տեսնել Ջակոմոյին՝ իր բանտախցում 

նստած, և առաջվա նման կարդում էին նրա մտքերը: 

Երբ գիշերն իջնում է, բանտն այնքան պայծառ է լուսավորում քաղաքը, որ 

բռնակալը հրամայում է փակել իր պալատի լուսամուտները, որ լույսն իրեն 

չխանգարի: Բայց, մեկ է, նա չի կարողանում հանգիստ քնել: Ինչ անենք, որ 

թափանցիկ Ջակոմոն շղթայված էր և փակված էր ամենամութ բանտում: 

Փակված էր, բայց  էլի շարունակում էր  ուժեղ լույս արձակել: 

 

1. Երբ տղան սուտ խոսեց, նրա հետ ի՞նչ կատարվեց (գունավորի՛ր ճիշտ 

պատասխանը). 

ա) գլխին կոտոշներ աճեցին, 

բ) քիթը մեծացավ, 

գ) ճակատին կրակե գունդ երևաց, 

դ) ականջները երկարեցին: 

2. Երբ տղան ուղղեց իր սխալը և ճիշտ խոսեց, ի՞նչ եղավ (գունավորի՛ր ճիշտ 

պատասխանը). 

ա) ընկերները նրա հետ հաշտվեցին, 

բ) Աչքերը անսովոր փայլեցին, 

գ) Ճակատի կրակե գնդիկը հալվեց, անհետացավ, 

դ) բռնակալը հրամայեց գցել նրան բանտ: 

3.1 Տղայի կողքին բոլորն ինչպիսի՞ն էին դառնում (գունավորի՛ր ճիշտ 

պատասխանը). 

 ա)  տխուր ու դժբախտ, 

 բ) ուժեղ ու համարձակ, 

 գ) բարի ու ազնիվ, 

 դ) հարուստ և ագահ: 

 



3.2 Բոլորը հեշտ ու հանգիստ կարդում էին նրա մտքերը, որովհետև… 

(գունավորի՛ր ճիշտ շարունակությունը). 

 ա) նա բարձրաձայն էր մտածում, 

 բ) նրա մտքերը երևում էին, 

 գ) նա բոլորի մասին էր մտածում, 

 դ) նա բոլորին սիրում էր: 

4. Ինչո՞ւ ժողովուրդը հայտնվեց վատ վիճակում (գունավորի՛ր ճիշտ 

պատասխանը). 

ա) այդ տարի երաշտ եղավ, 

բ) երկրաշարժից ավերածություններ եղան, 

գ) պետության ղեկավար դարձավ դաժան ու չար մի մարդ, 

դ) պետությունը պատերազմ սկսեց հարևան երկրի դեմ: 

5. Գունավորի՛ր ճիշտ շարունակությունը. 

5.1. Ջակոմոն շղթայված էր և փակված էր ամենամութ բանտում, բայց…  

ա) շարունակում էր պայքարել 

բ) ղեկավարում էր դրսի ընկերների միջոցով 

գ) շարունակում էր  ուժեղ լույս արձակել 

դ) գունեղ երազներ էր տեսնում: 

5.2. Մարդիկ անցնում էին բանտի մոտով, տեսնում էին Ջակոմոյին՝ իր 

բանտախցում նստած, և…  

ա) ողջունում էին նրան, 

բ) կարդում էին նրա մտքերը, 

գ) ծափահարում էին նրան, 

դ) ցավաում էին նրա համար: 

6. Տեքստի՝ դեղինով նշված չորս բառերն ուղիղ ձևով են դրված: Ձևափոխի՛ր դրանք 

այնպես, որ նախադասություն ստացվի: 

Սխալվել-սխալվեց 

Հալվել-հալվեց 

Տեսնել-տեսնում էին 

Հրամայել-հրամայում 

 

7. Նախադասությունը դարձրո՛ւ համառոտ: 

Մարդիկ տեսնում էին Ջակոմոյի թափանցիկ մտքերը: 



Մարդիկ տեսնում էին: 

Մաս երկրորդ 

8. Տեքստի չորս բառերում բաց թողած տառերի փոխարեն կանաչ գծիկ է դրված: 

Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և գունավորի՛ր:  

Թագավորության 

Աղբյուրի 

Մարդիկ 

կարծում էին 

9. Ո՞րն է արեգակ բառի հոմանիշը (գունավորի՛ր ճիշտ պատասխանը). 

ա) փայտ, 

բ) արև, 

գ) հուր, 

դ) կայծակ: 

10. Գունավորի՛ր բարդ բառը. 

 ա) պահարան, 

 բ) վարդագույն, 

 գ) այգի, 

 դ) համեղ: 

11. Գունավորի՛ր նախադասության մեջ հոգնակի թվով գործածված գոյականը: 

Բանտի պատերը հանկարծ դարձան թափանցիկ: 

12. Գունավորի՛ր նախադասության  ստորոգյալը: 

 Ջակոմոյի լույսը խանգարում էր թագավորին: 

13. Դի՛ր բաց թողած կետադրական նշանը: 

Բռնակալը փախավ քաղաքից, իսկ Ջակոմոն ազատվեց բանտից: 

       14. Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն 

(նավակ, լիճ): 

 

Ճամբարականները  լճում լողում են նավակներով: 

 


