
Թեմատիկ թեստային աշխատանք 

Հայոց լեզու 

VII  դասարան 
 

Ա/Ա  ___________________________________________ 
 

1. Առարկայի գործողություն կամ եղելություն ցույց տվող բառերը կոչվում են  ____________ : 

2. Բառաշարքից դուրս գրի՛ր 5 բայ. 

Արևագալ, թնդալ, ծխալ, գդալ, սխալ, տարավ, հանդես, քանդես, լողաս, շղարշեն: 

___________________________________________________________ 
 

3. Բառաշարքից դուրս գրի՛ր Ա խոնարհման 5 բայ: 

Անսխալ, մխալ, կսկծալ, հեկեկալ, գեղածալ, ձնհալ, շրխկալ, շողալ, ծավալ, քենակալ: 

           _________________________________________________________________ 

 

4. Բառաշարքից դուրս գրի՛ր Ե խոնարհման 5 բայ: 

Հմայել, եռալ, ծլկել, արժանավայել, շահել, կոշկաթել, առավել, ճոճել, անարգել, նվագել: 

    ____________________________________________________________________ 
 

5. Բառաշարքից դուրս գրի՛ր 5 պարզ բայ: 

Լրանալ, շնչել, փախչել, իջնել, զեղչել, կառչել, ավարտել, հնչել, հասնել, կտրտել: 

____________________________________________________________________ 
 

6. Բայն ունի երեք սեռ.  

1. ________________________ 2._________________________ 3. ______________________ 
 

7. 1. _______________________  սեռի բայերը ցույց են տալիս ենթակայի այնպիսի գործողություն, 

որի կատարման համար պահանջվում է կրող առարկա: 

2. ______________________ սեռի բայերը ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որը ենթական 

կրում է իր վրա մեկ ուրիշ առարկայից: 

3. _________________  սեռի բայերը ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որով ենթական ո՛չ 

ներգործում է մեկ ուրիշի վրա, ո՛չ էլ ուրիշից կրում է իր վրա: 
 

8. Հետևյալներից ո՞րն է բազմապատկական բայ: 

1) կնճռոտել  2) ցեխոտել  3) պոկոտել 

9. Նշվածներից որո՞նք հարակատար դերբայ չեն: 

1) բացված  2) վարկած  3) հագեցած  4) արկած 
 

10. Բերված նախադասության մեջ գտի՛ր ստորոգյալը և փոխի՛ր անկատար դերբայով կազմված 

ստորոգյալի: Ստորոգյալը գրի՛ր անցյալ ժամանակով: Պահպանի՛ր դեմքը և թիվը: 

Ամրոցն ամայացավ, ինչպես մեռած ուրուրների բույնը: 

Ստորոգյալը՝   __________________ , անկատարով՝ ___________________________ 

բ) Գտի՛ր նախադասության մեջ գործածված մյուս բայը և նշի՛ր դերբայի տեսակը: 

Մյուս բայը`  _________________ ,   դերբայի տեսակը`  _____________________________ 
 

11. Բառաշարքից առանձնացրու՛ բառերը, տեղադրի՛ր համապատասխան սյունակներում: 



Մգանալ, ծլեցնել, նկարվել, նստոտել, հագցնել, կտրատել, թռչկոտել, քանդվել, ճեղքվել, 

կապոտել, խմեցնել, սիրվել, մշակվել, ելնել, ձևացնել, իջեցնել, թռչել, մոտենալ, փշրտել, անցնել: 
 

 

12. Թվարկի՛ր անկախ դեբայները: 

_______________________________________________________________ 
 

13.  Թվարկի՛ր կախյալ դեբայները: 

_______________________________________________________________ 

14. Ընդգծի՛ր հարակատար դերբայի 5 ձև: 

Երգող, գրկած, բազմած, հրավիրված, լրագրող, կռվելիս, հանգած, միգամած, վարկած, գործած: 
 

15. Ընդգծի՛ր ենթակայական դերբայի 5 ձև: 

 Փոքրացող, նկարող, կարճափող, շոշափող, եռակող, քանդող, ծաղկող, թող, սևաքող, թևալող: 
 

16. Ո՞ր նախադասության մեջ ընդգծվածը վաղակատար ձևաբայ (կախյալ դերբայ) չէ: 

1) Վաղուց գրել է իր կուրսային աշխատանքը:  3) Այդ մասին չենք գրել և ոչ մի տող: 

2) Այդպես էլ նա չսովորեց ճիշտ գրել:   4) Նամակի պատասխանը դեռևս չի գրել: 
 

17.  Դերբայական ո՞ր ձևն է սխալ՝     1) հիշեցնել          2) հիշացնել        3) հիշող        4) հիշեցնելիս 

18. Հետևյալներից ո՞րն է ապակատար դերբայ: 

1) արտաշնչում  2) կարոտած     3) կանգնող     4) զգալու  
 

19. Գրի՛ր, թե այս նախադասություններից յուրաքանչյուրում ինչպիսի՞ կախյալ դերբայներ են 

գործածված: 

1.Մենք կանգնել էինք ափին և նայում էինք անհյուրընկալ գետին: 

_________________________________________________ 

2.Թե ինչպես էր նա հայտնվել մեր քաղաքում, այդպես էլ ոչ ոք չի իմանա: 

_____________________________________________________ 
 

20.  Քնած և երգող  դերբայները գործածի՛ր նախադասություններում որպես ենթակա: 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

____ / ____ / ____ 

_____ միավոր 

Ուսուցչուհի՝ Ն. Զեյնալյան 

սոսկածանցավոր պատճառական կրավորական բազմապատկական 

    

    

    

    

    


