Հարցաշար
Առարկայական օլիմպիադայի «Հայոց Եկեղեցու
պատմություն» առարկայի
մարզային փուլ
8–րդ դասարան - 120 րոպե
N 1-8
Ընտրովիպատասխանովառաջադրանքներ
1.Ի՞նչ էին պարգևում Կենաց ծառի պտուղներն ըստ Աստվածաշնչի.
1)Իմաստություն
2)Հավատք
3)Անմահություն
4)Խոնարհություն
2.Ինչպե՞ս է կոչվում Արաքս գետը Աստվածաշնչում.
1)Փիսոն
2)Գեհոն
3)Կուր
4)Ճորոխ

(0,5միավոր)

(0,5միավոր)

3.Ինչպե՞ս է կոչվել Բյուզանդական եկեղեցին քրիստոնեական եկեղեցու երկրորդ բաժանումից
հետո.
(0,5միավոր)
1)Քաղկեդոնական
2)Կաթոլիկ
3)Արևելյանուղղափառ
4)Օրթոդոքս
4.Քանի՞ նվիրապետական աստիճան կա մինչ քահանայական աստիճանը. (0,5միավոր)
1)3
2)4
3)5
4)6
5.Որտեղի՞ց է հետևյալ մեջբերումը. «Աղոթելիս շատախոս մի´ եղիր և մի´ կարծիր, որ շատ
խոսքերի համար լսելի կլինես…».
(0,5միավոր)
1)Հին Կտակարան
2)Նոր Կտակարան
3)«Մատյան ողբերգության»
4)«Եղծ աղանդոց»

6.Ինչպե՞ս է կոչվում Խոր Վիրապի եկեղեցին.
1)Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ
2)Սուրբ Առաքելոց
3)Սուրբ Ամենափրկիչ
4)Սուրբ Աստվածածին

(0,5միավոր)

7.Որտե՞ղ է թագադրվելՍմբատ I Բագրատունին.
1)Շիրակավանում
2)Դվինում
3)Երազգավորսում
4)Աղթամարում

( 0,5միավոր)

8.Ու՞ր տեղափոխվեց Հայոց Հայրապետական աթոռը 927թ..
1)Էջմիածին
2)Աղթամար
3)Անի
4)Դվին
N9-12
Կառուցված պատասխանով առաջադրանքներ

(0,5միավոր)

9.Եգիպտոսից վերադառնալուց հետո Հովսեփը մանուկ Հիսուսի և Մարիամի հետ բնակություն
է հաստատում___________________քաղաքում:
(1միավոր)
10.Այսօր
քրիստոնեական
եկեղեցական
հիմնական
ուղղություններն
են՝
_____________________ օրթոդոքս բյուզանդական, կաթոլիկ և բողոքական:
(1միավոր)
11.Քրիստոնեական եկեղեցու սկզբնավորման օրվանից պահպանված ու մեզ փոխանցված
բանավոր պատմությունը կոչվում է _________________________________________: (1միավոր)
12.Հայոց եկեղեցու պատմության մեջ սկսվում է Պահլավունի տոհմի գահակալության շրջանը,
որը տևում է______________________տարի:
(1միավոր)
N 13-14
Համապատասխանեցում պահանջող առաջադրանքներ` յուրաքանչյուրը 4 փաստից
13.Հայրապետերի անունները համապատասխանեցնել պատվանուններին.
1.Սբ. ԱրիստակեսԱ
2.Սբ. ՆերսեսԱ
3.ԳրիգորԲ
4.ԳրիգորԴ

ա. «Հայոց հայր»
բ.Տղա
գ.Լուսավորիչ
դ.«Հոգևորսուր»
ե. Վկայասեր

(1միավոր)
1
2
3
4

14.Որտե՞ղ են ամփոփվել նշված հայրապետերի աճյունները.
1.Սբ. ԳրիգորԼուսավորիչ
2.Սբ. Արիստակես
3. Վազգեն Ա
4. Սբ. ՍահակՊարթև

(1 միավոր)

ա.Անի
բ.Աշտիշատ
գ.Էջմիածին
դ.Թորդան
ե.Թիլ
(1միավոր)

1
2
3
4

N15-16
Ժամանակագրական հաջորդականության իմացություն պահանջող
առաջադրանքներ` յուրաքանչյուրը` 5 փաստից

15.Դասավորել կաթողիկոսների անունները՝ ըստ գահակալման ժամանակագրական
հաջորդականության.
(1միավոր)
1
2
3
4
5

ա.ԳևորգԲ Գառնեցի
բ.Մովսես Ա Մանազկերտցի
գ.Անանիա Ա Մոկացի
դ.Սբ. Հովհաննես Գ Օձնեցի
ե.Բաբկեն Ա Ոթմսեցի

16.Իրադարձությունները դասավորել ըստ ժամանակագրական հաջորդականության.
(1միավոր)
ա.Շահապիվանի ժողովը
1
բ.Վահան Մամիկոնյանի երկրի մարզպան դառնալը
2
գ.«Ամոթալի հաշտության» պայմանագրի կնքումը
3
դ.Կաթողիկոսական գահի անցումը Պահլավունիների տոհմին
ե.Սբ. ՍահակՊարթևի ազատումն աքսորից
4
5
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Շարադրանք (2 միավոր)
17.Կարդալ մեջ բերված հատվածը և պատասխանել հարցերին.
«Երբ բոլոր մարդիկ ու թագավորը իջնում էի նայնտեղ՝ Եփրատ գետի ջրերի մեջ մկրտվելու,
Աստծուց սքանչելի հրաշքերևաց, քանզի գետի ջրերը կանգնելով ետ դարձան: Սաստիկ լույս
երևաց լուսավոր սյան նման, և կանգնեց ջրերի վրա, ու նրա վրա՝ Տերունական Խաչի
պատկերը»:

1)Ու՞մ աշխատությունից է հատվածը:
(1միավոր)
_________________________________________________________________________________
2)Ինչի՞ մասին է նկարագրությունը:

(1միավոր)

N 18-19
Տերմինների, հասկացությունների, պատճառահետևանքային կապերի, փաստերի իմացություն
և խմբավորում պահանջող առաջադրանքներ` 2 ճիշտ պատասխանով
18.Թվարկվածներից ո՞ր երկու տարբերակներն են ճիշտ.

(2միավոր)

1)Պողոսը քրիստոնյաներին հալածելու պատճառով կուրանում է:
2)Հայկական լեռնաշխարհը եղել է Եդեմ-դրախտավայրի մի մասը, որտեղից սկիզբ են առել
աստվածաշնչյան հինգ գետերից չորսը:
3)Հայոց եկեղեցում կան չորս տեսակի պահոց օրեր՝ օրապահք, շաբաթապահք, ամսապահք և
Մեծ պահք:
4)«Ընտրյալը» բանաստեղծության հեղինակը Հովհաննես Թումանյանն է:
5)Հայոց եկեղեցին էական դեր չի ունեցել քրիստոնեությունը հարևան ժողովուրդների մեջ
տարածելու գործում:

19.Թվարկվածներից ո՞ր երկուսը կաթողիկոսանիստ քաղաք չեն եղել.
1)Հռոմկլա
2)Արշակավան
3)Ադանա
4)Կարս
5)Դվին

20.Շարադրանք.(2 միավոր)
Անին՝ որպես հոգևոր մայրաքաղաք, նկարագրեք այն:

(2միավոր)

