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9-րդ  դասարան  

1.ա.շնորհիվ       բ.խորհուրդ           գ.հազվագյուտ 

 

4.շոգ, սառնամանիք, անձրև , կարկուտ  

 

6.արևմտահայերենով 

 

7.մակդիր, համեմատություն ,անձնավորում, հանգավորում 

 

10-րդ  դասարան 

1. 

ա. Տարեգրություն         բ.  ավանդություն             գ. սրտմաշուկ 

 

3. 

ա. Ցուցում – հրահանգ, որ  գերադաս  անդամի  կողմից սովորաբար տրվում  է   այս  կամ  այն  

աշխատողին  կամ  հիմնարկին  : 

Ցուցմունք – իրավաբանական  եզր  (տերմին), որը  գրավոր  կամ   բանավոր  վկայությունը       

                        կամ  բացատրությունն է,  որը  մեկը  հետաքննվող  կամ  քննվող  գործի  մասին      

                        քննիչին  կամ   դատարանին  է  տալիս: 

բ. Պարտականություն – 1.այն  ամենը, ինչ մարդ   պարտավոր  է  կատարել,  

                                             2. մեկի  վրա   դրված  գործերի  հանձնարարությունների   

                                                ամբողջությունը, որևէ   պաշտոն  վարելու  հետ  կապված  գործերի   

                                                ամբողջությունը: 

Պարտավորություն -  1.պետական  մարմինների  կողմից  ձեռնարկությունների  վրա  դրված   

                                         առաջադրանք, 

                                         2. մեկի   ստանձնած  որևէ   պարտականություն: 

5.Բայց  ճակատամարտի   տեղում  շինում  է  դաստակերտ  և  անվանում  Հայք: 

 

6.արևմտահայերենով 

 

7.անձնավորում , հանգավորում , համեմատություն , փոխաբերություն 



11 –րդ  դասարան 

1. ա. հրավեր           բ. նվագածու           գ. ուսմունք  

 

2. Բերենիկեի  ծամեր – ամուսնական  նվիրվածություն   

դափնիների  վրա  հանգստանալ –ձեռք   բերված հաջողություններով  բավարարվել, 

 անգործության  մատնվել , այլևս  չառաջադիմել                                               

թևերը  քամուն  տալ – թափառել , աստանդական  , աննպատակ  կյանք  վարել 

հորթի  հրճվանք -  անհիմն , անգիտակ ուրախություն  

 

5. միջին  հայերենով 

 

7.անձնավորում , մակդիր , համեմատություն , շրջադասություն  

 

12 –րդ  դասարան  

 

1. ա. բառագործածության            բ.համաձայնության          գ.խնդրառական 

 

2. ա. լիակատար -  կատարյալ,ամբողջական  

     լիիրավ   - լիակատար  իրավունքով , լիակատար  իրավունք  ունեցող 

բ.  Տարագրություն -1.տարագրելը ,  տարագրվելը , 2. օտարություն , հայրենիքից  հեռու          

     ապրելը, 3.աքսոր 

    տարեգրություն  -1.գիրք ,որի  մեջ  ժամանակագրական  կարգով  գրի  են  առնված           

պատմական  դեպքեր , 2.պատմական  դեպքերի՝  ժամանակագրական   

կարգով  կատարվող  գրառում 

 գ.հավակնոտ –հավակնություն  ունեցող , իր  մասին  մեծ  համարում  ունեցող 

   հավակնորդ – որևէ  բանի  հավակնող  մարդ 

 

3.  ա. աբբա (աբբահայր)                գ.ազոխ 

      բ.հովվերգություն                       դ.խորդերամ 

  

4.երկնագույն  արյուն –ազնվական  արյուն, ազնվական  ծագում  

     ծոծրակը  քորել – տարակուսանքի  մեջ  ընկնել , շվարել 

     կոկորդում  նստել – մեկին  տանել  չկարողանալ, մեկին  չհանդուրժել 

     ձայն  բարբառո հանապատի – անարգանք , առանց  պատշաճ  ուշադրության   մնացած       

խոսք , կոչ (Աստվածաշնչից) 

6.Բոլոր  ժամերին  իմ  աղաչանքները  սրանք  են , 

  Իմ  մեղքերից  մաքրի'ր  ինձ  , Տե'ր : 

7.գիտական 

 

 


