Հարցաշար
Առարկայական օլիմպիադայի
«Հայոց Եկեղեցուպատմություն» առարկայի
մարզային փուլ
11–12-րդ դասարաններ - 120 րոպե
№ 1-8
Ընտրովիպատասխանովառաջադրանքներ
1. Ու՞մ օրոք է կառուցվելԵրուսաղեմի տաճարը.
(0,5 միավոր)
1) Հերովդես թագավորի
2) Դավիթ թագավորի
3) Սողոմոն Իմաստունի
4) Աբրահամ նահապետի
2. Թվարկվածներից ո՞վ մարգարե չէ.
(0.5 միավոր)
1) Սամվելը
2) Եսային
3) Մովսեսը
4) Հովսեփը
3. Գագիկ Արծրունու հովանավորությամբ ո՞ր եկեղեցին է կառուցվել.
(0.5 միավոր)
1) Սուրբ Աստվածածին
2) Ամենափրկիչ
3) Սուրբ Խաչ
4) Սուրբ Երրորդություն
4. Թվարկվածներից ո՞րը Հայոց ազգային-եկեղեցական ժողովներից չէ. (0,5 միավոր)
1) Աշտիշատի
2) Արտաշատի
3) Շահապիվանի
4) Երազգավորսի
5. Հայոց եկեղեցու նվիրապետական ո՞ր աթոռն է հիմնադրվել 638 թ.. (0,5միավոր)
1) Աղվանից կաթողիկոսությունը
2) Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը
3) Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունը
4) Սյունյաց մետրոպոլիտությունը
6. Ո՞ր կաթողիկոսի գրչին է պատկանում «Բարի մարդ և բարի քրիստոնյա» գիրքը.
1) Մկրտիչ Ա Վանեցի
(0.5 միավոր)
2) Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի
3) Մատթեոս Ա Կոստանդնուպոլսեցի
4) Մատթեոս Բ Կոստանդնուպոլսեցի
7. Թվարկվածներից ո՞րը Հայոց եկեղեցու նվիրապետական աստիճաններից չէ.
1) դպիր
(0,5 միավոր)
2) սարկավագ
1

3) վարդապետ
4) եպիսկոպոս
8. Որտե՞ղ է երկար ժամանակ պահվել «Վեհամոր Ավետարանը». (0,5 միավոր)
1) Արտազի Ս. Թադեի վանքում
2) Գանձակի Ս. Գրիգոր եկեղեցում
3) ՇուղրիԿարմիր վանքում
4) Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքում
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Կառուցված պատասխանով առաջադրանքներ
9. Ք.ա. 594-592 թթ. -------------------------------------մարգարեն խոսելով Երվանդունյաց
Հայաստանի մասին, այն համարում է հզոր թագավորություն և հրեաներին խորհուրդ է
տալիս Բաբելոնի դեմ մղվող պայքարում դաշնակցել հայերի հետ:
(1 միավոր)
10. ------------------------------------------------- Հայաստանն անվանում է «հայոց լեզվի
Թորգոմական աշխարհ»:
(1 միավոր)
11. Գանձասարի վանքի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է ----------------------------------------------- կաթողիկոսը:
(1 միավոր)
12. 1994 թ. Վազգեն Ա կաթողիկոսը իր հայրենանվեր հոգևոր-եկեղեցաշինական և
գիտամշակութային գործունեության համար առաջինն արժանացավ Հայաստանի
ազգային հերոսի բարձրագույն կոչման և «------------------------------» շքանշանին:
(1 միավոր)
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Համապատասխանեցում պահանջող առաջադրանքներ՝ յուրաքանչյուրը 4 փաստից
13. Կատարել համապատասխանեցում.
(1 միավոր)
1. Լեոնարդո դա Վինչի
2. Եզնիիկ Կողբացի
3. Մխիթար Գոշ
4. Իմանուիլ Կանտ
5. Պողոս առաքյալ
ա) «Ընչասիրությունը զուգակից է կռապաշտության»:
բ) «Ով առաքինություն է ցանում, նա փառք է հնձում»:
գ) «Նրանց աստվածը իրենց որովայնն է»:
դ) «Առաքինությունից ավելի հարուստ ժառանգություն չկա»:
ե) «Բարոյական լինելու համար միայն խելամտությունը շատ քիչ է»:
զ) «Օրենքները մարդու համար են, ոչ թե մարդը՝ օրենքների համար»:
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14. Աշխատության վերնագիրը համապատասխանեցնել հեղինակի անվանը.
1) Վարդան Արևելցի
(1 միավոր)
2) Թովմա Մեծոփեցի
3) Մատթեոս Ուռհայեցի
4) Կիրակոս Գանձակեցի
5) Ստեփանոս Օրբելյան
ա) Ժամանակագրություն
բ) Աղվանից պատմություն
գ) Սուրբ Կաթողիկեի ողբը
դ) Տիեզերական պատմություն
ե) Հիշատակարան
զ) Հայոց պատմություն

1
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Աշխատանք սկզբնաղբյուրով
15. «Հիսուս Իր մոտ կանչեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց.
«Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի
արքայությունը չեք մտնի: Արդ, ով իր անձը խոնարհեցնում է ինչպես այս մանուկը,
երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ»»:
Ո՞վ է մեջբերված հատվածի հեղինակը:
(1 միավոր)

16. «Մինչև որ ժողովուրդը չվարժվի անձնազոհության, չի ունենա իր ազատությունը,

մինչև որ ժողովուրդը չվարժվի իր եսը ենթարկելու համայնքին, չի ունենա իր
պետականությունը»:
Ո՞վ է մեջբերված խոսքերի հեղինակը:
(1 միավոր)

17. « ...Զինվորական քահանան պարտավոր է զինվորներին սովորեցնել «Հայր մեր»

աղոթքը և երգել տալ առավոտյան քնից արթնանալուց հետո, երեկոյան քնից առաջ և
ճաշին»:
1) Ո՞ր փաստաթղթից է մեջբերված հատվածը:
(1 միավոր)

2) Ե՞րբէԱմենայնհայոցկաթողիկոսըհաստատելայսփաստաթուղթը:

(1 միավոր)
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Տերմինների, հասկացությունների, պատճառահետևանքայինկապերի,
փաստերիիմացությունևխմբավորումպահանջողառաջադրանքներ՝ 2
ճիշտպատասխանով
18.Ո՞ր երկու նշանավոր վանքերի վանահայրերի գլխավորությամբ Արևելյան
Հայաստանի բազմաթիվ վարդապետներ հրաժարվեցին ընդունել 1203 թ. Սսի
եկեղեցական ժողովի որոշումները:
(1 x 2 = 2 միավոր)
1) Խոր Վիրապ
2) Տաթև
3) Գոշավանք
4) Սանահին
5) Հաղարծին
6) Կեչառիս
7) Հաղպատ
8) Նորավանք

18. Հայոց եկեղեցու տոների վերաբերյալ բերված փաստարկներից ո՞ր երկուսն են ճիշտ.

(2 x 1 = 2 միավոր)
1) Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը ժողովրդի մեջ հայտնի է Վարդավառ
անունով:
2) Ծաղկազարդի տոնը նվիրված է Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից Մարիամ
Աստվածածնին հայտնած լուրին:
3) Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը նվիրված է Քրիստոսի խաչափայտի մասունքի
հայտնաբերման հիշատակին:
4) Հայոց եկեղեցին Պայծառակերպության տոնը հռչակել է երիտասարդների
օրհնության օր:
5) Շողակաթի տոնը նվիրված է Մայր տաճարի նավակատիքի հիշատակին:
6) Համբարձման տոնը նվիրված է քառասնօրյա Հիսուսին տաճար բերելուն:
7) Ամեն տարի մայիսի 26-ին Հայոց եկեղեցին տոնում է Վարդանանց տոնը:
8) Թարգմանչաց տոնը սովորաբար նշվում է օգոստոս ամսին:
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Շարադրանք (2 միավոր)
Ներկայացնել և մեկնաբանել ավանդական հայ ընտանիքը: Քրիստոնեական-ազգային
արժեքների պահպանումն ընտանիքում ինչպե՞ս կարող է նպաստել «հայ» տեսակի
շարունակականությանն ու հարատևմանը:
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