
Նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն 

առարկայի օլիմպիադա 2019թ. 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 

9 - րդ դասարան 

 

Տևողությունը՝ 120 րոպե: 

Գնահատումը կատարվում է  20  միավորանոց համակարգով: 

Տեստային և գրավոր   առաջադրանքի մեկ ճիշտ պատասխանը  գնահատվում է 1(մեկ) միավոր: 

 

1. Տ-72 Տանկի հիմնական սպառազինությունը՝ 

ա)  7,62 մմ տրամաչափի գնդացիրն է  

բ)  7,62 մմ տրամաչափի գնդացիրը և 12,7 մմ տրամաչափի զենիթահրթիռային  գնդացիրը  

գ) 125 մմ հարթափող թնդանոթն է 

դ) 135 մմ հարթափող թնդանոթն է 

2.Ի՞նչ պարգևներով են պարգևատրվում  ՀՀ ազգային և Արցախի հերոսները. 

ա) Մարտական Խաչ և Հայրենիք   բ) Ոսկե Արծիվ և Մարտական Խաչ  

       
գ) Հայրենիք և Ոսկե Արծիվ   դ) Հայաստանի ազգային հերոս  

 

3. Ազիմուտով շարժվել նշանակում է. 

ա) որոշել շարժման ուղղությունը  և այն պահպանել  նախատեսված նշանակետին   

հասնելու համար:  

 

բ) որոշել շարժման ուղղությունը  և այն օգտագործել  նախատեսված նշանակետը  

 շրջանցելու համար: 

 

գ) գտնել տեղանքում  նախանշված կետը  և հասնել այդ կետին: 

 

դ) որոշել շարժման ուղղությունը և շարժվել դեպի նշանակետը 

 

 

4.Ի՞նչ է կողմնացույցը: 

ա)Կողմնա ցույցը պարզագույն սարք է, որով որոշում են  Հյուսիսը, հարավը,  

     Արևելքը  և  Արևմուտքը: 

 

բ)Կողմնացույցը պարզագույն  սարք է՝ հորիզոնի կողմերը կամ կոմնորոշիչի ուղղությունը որոշելու 

համար: 

 

գ) Կողմնացույցը բարդ սարքավորում է՝ հորիզոնի կողմերը կամ կողմնորոշիչների ուղղությունը  

որոշելու համար: 

 

դ)Կողմնացույցը պարզագույն սարք է` առարկաների դիրքերը և հեռավորությունները որոշելու համար:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Քանի՞  կանոնադրություն  ունի ՀՀ զինված ուժերը. 

ա) 1   բ) 3  

       
գ) 2   դ) 4  

 

6. Ո՞րն է միջազգային մարդասիրական իրավունքի էությունը.  

ա) Կանոնակարգում է զինված ընդհարումները՝ նպատակ ունենալով թեթևացնել մարդկային 

տառապանքները, մեղմել պատերազմի պատճառած ցավալի հետևանքները: 

բ) Կանոնակարգում է զինված հարձակումները՝  նպատակ ունենալով ապահովել  

մարդկային կյանքերի անվտանգությունը: 

 

գ) Պաշտպանում է հարձակվողի իրավունքներն ու շահերը: 

դ)Պաշտպանում է հարձակման ենթարկվածի իրավունքներն ու շահերը: 

 

7. Վնասվածք ստանալու պահից սկսած առաջին կես ժամը կոչվում է. 

ա) <<Թանկ ժամանակ>>   բ) <<Բարենպաստ ժամանակ>>  

       
գ) <<Ոսկի ժամանակ>>   դ) <<Հարմար ժամանակ>>  

 

8. Շարքի ճակատի հակադիր կողմը կոչվում է՝ 

ա) Ետնակողմ   բ) Թև  

       
գ) Թիկունք   դ) Ետնամաս  

 

9.Հրաձգության ամենահարմար դիրքը՝  

ա) պառկած կրակելն է:   

 

բ) Ծնկած կրակելն է: 

 

գ) Կանգնած կրակելն է: 

 

դ) Հենված կրակելն է:  

 

10.Ադրբեջանի զինված ուժերի թվաքանակը՝   

ա) 124 000 մարդ է:   բ) 1 144 000 մարդ է:  

       
գ) 114 000 մարդ է:   դ) 214 000 մարդ է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Ո՞րն է մագնիսական միջօրեականը: 

12.Դեռևս հին դարերում հայկական բանակի զորագնդերում գործում էր կենտրոնաձիգ  

համակարգ՝  

13.Սողանքի նախանշաններն են՝  

14.Հորիզոնի կողմերը Արեգակի և ժամացույցի օգնությամբ որոշելու համար անհրաժեշտ 

է  

15.Ի՞նչ է կոման և ի՞նչ է պետք է անել դրա առկայության դեպքում: 

16. Փոթորիկների և Մրրիկների ժամանակ  

17.Զինվորների և սերժանտական կազմի համար սահմանվել են  հետևյալ 

կարգապահական տույժերը՝ 

18.Հրաձգության ժամանակ պահպանվում են անվտանգության հետևյալ կանոնները.  

19. Ազիմուտը կարող է լինել  

20. Ժամանակի առկայության դեպքում անհատական խրամատը պետք է խորացնել   

 

 

 

 


