
Թեմատիկ թեստային աշխատանք 

Գրականություն 

VII  դասարան 
 

Ա/Ա  ___________________________________________ 

 

1. Ո՞ր թվականին է ծնվել Նաիրի Զարյանը՝  _____________ 
 

2. «Ռուշանի քարափը» պոեմի և «Հացավան» վեպի հեղինակը՝    _________________________ 

 

3. Լրացրու՛ բաց թողած բառերը.  Այնտեղ էր  _____________, հայացքը՝  ______________ 

      ______________ լեզվով խոսում էր առուն, 

      Խշշում էր  ____________ հինավուրց մի  ________ 

      Այնպես ծանոթ էր և այնպես գարու՜ն… 

 

4. Ո՞վ էր վերոբերյալ բանաստեղծության հեղինակը, ինչպե՞ս էր կոչվում բանաստեղծությունը. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

 

5. Զարյանն այդ բանաստեղծությունը գրեց 1941 թվականին Մոսկվայում և ենթավերնագրեց՝ 

«Մի հայուհու». ո՞ր բանաստեղծության մասին է խոսքը.       ______________________________  

 

6. Գրի՛ր Գուրգեն Մահարու ազգանունը՝  ____________________________ 

 

7. Համապատասխանեցնել. 

1) Գուրգեն Մահարի  ա) 1914-1984թթ. 

2) Նաիրի Զարյան   բ) 1903-1966թթ. 

3) Հովհաննես Շիրազ  գ) 1914-1993թթ. 

4) Համո Սահյան   դ) 1900-1969թթ. 
 

8. Համապատասխանեցնել. 

1) Սահյան  ա) Տեր-Գրիգորյան 

2) Զարյան  բ) Կարապետյան   

3) Շիրազ  գ) Եղիազարյան 

4) Մահարի  դ) Աճեմյան 

  

9. Համապատասխանեցնել. 

1) Սահյան  ա) Վան 

2) Զարյան  բ) Լոր   

3) Շիրազ  գ) Գյումրի 

4) Մահարի  դ) Խառակոնիս 

 

10. Ո՞ր թվականին է լույս տեսել Շիրազի «Գարնանամուտ»-ը՝  _____________ 
 

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  



11. Երիտասարդ բանաստեղծին ո՞վ է Շիրազ անունով մկրտել ՝  ____________________ 

 

12. ____________________________   գիրքը Շիրազի մոր և ընդհանրապես մայրերի մեծարումն է: 

 

13. Ո՞վ է այսպես արտահայտվել Շիրազի մասին. 

Շիրազը հոյակապ դեմք է մեր պոեզիայի Պառնասում, հորդաբուխ ու ճշմարիտ բանաս-

տեղծ, նրա ամեն մի բանաստեղծությունը մի գյուտ է զարմանալի պատկերներով… 
 

__________________________________________ 

 

14. Լրացրու՛ բաց թողած տողերը. 

Հոգիս արթնացավ հարավի բույրից, 

_________________________________________________ 

Ձյունն էլ արևի ջահել համբույրից 

_________________________________________________ 

 

15. Այն գրական փոքրածավալ երկ է, որ նշանակում է հանպատրաստից, հանկարծակի գրված ստեղծա-

գործություն: Ինչի՞ մասին է խոսքը. 

_____________________________________ 

 

16. Այդ բանաստեղծության մեջ Շիրազը կոչ է անում ազատել Արարատը գերությունից. ո՞ր բանաստեղ-

ծության մասին է խոսքը.  ___________________________ 

 

17. «Մայրամուտից առաջ», «Որոտանի եզերքին», «Քարափների երգը».  ո՞վ է հեղինակը.  

__________________________________ 

 

18. Սահյանի մահից հետո նրա ո՞ր գիրքը լույս տեսավ. 

_______________________________________________ 

 

19. Այդ բանաստեղծության մեջ կիրառված են ծիծառի բույն, ալևոր կամուրջ, թեքված մատուռ, լքված թո-

նիր, մամռոտած որմ արտահայտությունները. ո՞ր բանաստեղծության մասին է խոսքը. 

________________________________________ 

 

20.  Ո՞ւմ տողերն են. «Սահյանը մեծ բանաստեղծ է: Սահյանը այսօրից ավելի վաղվա բանաստեղծն է»: 

______________________________________________ 

 

____ / ____ / ____ 

_____ միավոր 

Ուսուցչուհի՝ Ն. Զեյնալյան 


