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Բովանդակություն 

1. «Հայոց լեզու և գրականություն» քննաթերթիկի կառուցվածք 
2. Առարկայի քննական բովանդակություն 
3. Առաջարկվող գրականության ցանկ 
4. Գնահատման սկզբունքներ  
5. Գնահատում 
6. Չարտոնված նյութեր 
7. Քննության ընթացք 
8. Քննության ավարտ 
9. Արդյունքների վերանայում և միավորների վերահաշվարկ 
10. Քննաթերթիկի նմուշ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Հայոց լեզու և գրականություն» քննաթերթիկի կառուցվածք 

Քննաթերթիկը բաղկացած է 2 մասից: 

Մաս 1-ին. հայոց լեզու 

Տեքստի լեզվաոճական առանձնահատկությունների վերլուծություն 

Աշխատանքի ընդհանուր ծավալը՝ 300–350 բառ:  

Մաս 2-րդ.  հայ գրականություն 

Արձակ կամ չափածո տեքստի վերլուծություն  

Աշխատանքի ընդհանուր ծավալը՝ 300–350 բառ: 

Քննության տևողությունը՝ 2 ժամ:  

 

Գնահատման սկզբունքներ  

 Հայոց լեզվի և գրականության քննությունը նպատակ ունի ստուգելու դիմորդի հետևյալ 
կարողությունները.  

 տեքստի իմաստի ըմբռնում և լեզվաոճական առանձնահատկությունների վերլուծություն. 
 մայրենի լեզվով գրագետ, կապակցված, սահուն գրավոր խոսքի կառուցում. 
 ստեղծագործական գրավոր շարադրանքի ստեղծում. 
 գրական տեքստի շուրջ ինքնուրույն դատողությունների կատարում, սեփական կարծիքի 

արտահայտում. 
 գրական ստեղծագործության վերլուծության բազմապիսի մեթոդների կիրառում՝ երկի 

կառուցվածքային առանձնահատկություների դիտարկում, կերպարների զարգացման 
ընթացքի ներկայացում, համադրում, վերլուծում. 

 բանաստեղծական պատկերի ընկալում և մեկնաբանում: 

 

Առարկայական քննական բովանդակություն 

 

1․ Գործառական ոճեր 
1․1 Գործառական ոճի տեսակները 
1․1.1 Առօրյա-խոսակցական ոճ 
1․1.2 Գիտական ոճ 
1․1.3 Վարչական ոճ 
1․1.4 Հրապարակախոսական ոճ 
1․1.5 Գեղարվեստական ոճ 

2. Տեքստի կառուցվածքը 
2․1 Վերնագիր, բնաբան, առաջաբան, ներածություն, վերջաբան 
2․2 Ծանոթագրություններ, ցանկեր, հավելվածներ, ամփոփումներ 
2․3 Խոսքաշար և պարբերություն 

3. Փաստարկված խոսք կառուցելու սկզբունքները 
3․1 Ապացուցում․ դրույթ, փաստարկ, ցուցադրում 

4. Խոսքի արժանիքները 



4․1 Խոսքի ճշտություն, սեղմություն, պարզություն 
4․2 Խոսքի տրամաբանականություն, համապատասխանություն և բնականություն 
4․3 Խոսքի մաքրություն, տեղինություն, հարստություն և բազմազանություն 

5․ Պատկերավորման-արտահայտչական միջոցներ 
5․1 Հնչունական արտահայտչամիջոցներ 
5․2 Շարահյուսական արտահայտչամիջոցներ 
5․3 Բառապաշարային արտահայտչամիջոցներ 

 

Հայ գրականության ստեղծագործությունների ցանկ չի տրամադրվելու։ Քննաթերթիկում կարող 
են ներառվել և՛ ՀՀ հանրակրթական ծրագրում ընդգրկված ստեղծագործություններ, և՛ հատվածներ 
այլ ստեղծագործություններից։ 

 1. Գործառական ոճեր, տեսակներ
Ենթաթեմա Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

1․1 Գործառական ոճերի 
տեսակները, 
դասակարգման 
հատկանիշները  
 

- նկարագրել գործառական ոճերին բնորոշ հատկանիշները 
- նկարագրել գործառական ոճերը դասակարգելու 4 

չափանիշները 

1․1.1 Առօրյա-խոսակցական 
ոճ 

 
 

- նկարագրել առօրյա-խոսակցական ոճին բնորոշ 
հատկանիշները, կիրառման ոլորտները 

- բացատրել հնչերանգի կարևորությունը տվյալ ոճում 
- վերլուծել երկխոսության դրսևորումները առօրյա-

խոսակցական ոճում 
- գնահատել դարձվածքների կիրառությունը առօրյա-

խոսակցական ոճում 
- վերլուծել նշված ոճով ներկայացված նյութ 
- ստեղծագործել նշված ոճով 

1․1․2 Գիտական ոճ 
 

- ներկայացնել գիտական ոճի ենթաոճերը 
- ընկալել գիտական տեքստին բնորոշ կառուցվածքային 

լուծումները, տեքստի մասերը 
- նկարագրել գիտական ոճին բնորոշ հատկանիշները, վերլուծել 

գիտական ոճով շարադրված տեքստը  
- օգտագործել գիտական ոճին հատուկ դատողական  բառեր ու 

շաղկապներ 
- կիրառել գիտական ոճը զեկուցումներում, հոդվածներում, 

հետազոտական աշխատանքներում
1․1.3 Վարչական ոճ - նկարագրել վարչական ոճի առանձնահատկությունները 

- ներկայացնել և բնութագրել վարչական ոճի ենթաոճերը 
- կիրառել գրասենյակային ենթաոճի ժանրերը՝ դիմում, 

տեղեկանք, ստացական, արձանագրություն 
- գրել ինքնակենսագրություն, բնութագիր, երաշխավորագիր 

1․1.4 Հրապարակախոսական 
ոճ 

- նկարագրել և մեկնաբանել հրապարակախոսական ոճի 
առանձնահատկությունները 

- տարբերել հրապարակային խոսքի տեսակները՝ բանավոր և 
գրավոր, յուրաքանչյուրին հատուկ բնութագրիչները 

- խոսքում ճանաչել և կիրառել ճարտասանական հարցը, 
դիմումը, բացականչությունը



- զարգացնել ճարտասանական բառապաշար` քննադատելու, 
փաստարկելու, հարցին արձագանքելու նպատակով    

- ընկալել ճարտասանությունը որպես իմաստալից, գեղեցիկ, 
համոզիչ խոսք կառուցելու արվեստ 

- վերլուծել հրապարակախոսական ոճով շարադրված տեքստը, 
մեկնաբանել կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

- վերլուծել գրավոր հրապարակախոսության ենթաոճերը՝ 
առաջնորդող հոդված, պաշտոնական հաղորդագրություն, 
թղթակցություն 

- ստեղծագործել նշված ոճով 
1․1.5 Գեղարվեստական ոճ - նկարագրել և մեկնաբանել լեզվի գեղագիտական 

գործառույթը գեղարվեստական ոճում 
- ընկալել և բացատրել պատկերավոր մտածողության դերի 

կարևորությունը գեղարվեստական խոսքում 
-  քննել և մեկնաբանել երկխոսության և մենախոսության դերը 

գեղարվեստական ոճում 
- քննարկել և վերլուծել առօրյա-խոսակցական ոճի 

գործածությունը գեղարվեստական ոճում 
- քննարկել և վերլուծել գիտական ոճի գործածությունը 

գեղարվեստական ոճում 
- քննարկել և վերլուծել վարչական ոճի գործածությունը 

գեղարվեստական ոճում 
- բնութագրել և մեկնաբանել հրապարակախոսական ոճի 

գործածությունը գեղարվեստական ոճում 
- ստեղծագործել նշված ոճով  

2․Տեքստի կառուցվածքը 
Ենթաթեմա Դիմորդը պետք է կարողանա՝

2․1. Վերնագիր, բնաբան, 
պարբերություն, առաջաբան, 
ներածություն, վերջաբան 
 

- սահմանել տեքստը, առանձնացնել իմաստակառուցվածքային 
բաղադրիչները 

- բացատրել վերնագիր, բնաբան, առաջաբան, ներածություն, 
վերջաբան հասկացությունները 

- վերլուծել տարբեր բնույթի տեքստեր՝ բացատրելով նրանց 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

2․2․Ծանոթագրություններ, 
ցանկեր, հավելվածներ, 
ամփոփումներ 
 

- բացատրել ծանոթագրություններ, ցանկեր, ամփոփում և 
հավելված հասկացությունները 

- ներկայացնել դրանց գործածության ձևերը տեքստում 
- կիրառել ծանոթագրությունները, հավելվածները ամբողջական 

տեղեկույթ ձեռք բերելու համար 
2․3․ Խոսքաշար և 
պարբերություն 
 

- բնութագրել պարբերությունների մեջ մտնող 
նախադասությունների իմաստային կապը 

- վերլուծել պարբերությունների առանձնացման մոտեցումները 
- ստեղծագործել՝ կիրառելով պարբերությունների 

առանձնացման մոտեցումները 
3․ Փաստարկված խոսք կառուցելու սկզբունքները
Ենթաթեմա Դիմորդը պետք է կարողանա՝

3․1 Ապացուցում․ դրույթ, 
փաստարկ, ցուցադրում 

- հասկանալ փաստարկված խոսք կառուցելու ձևաչափը 
- նկարագրել և բացատրել ապացուցման գործողության երեք 

կողմերը՝ դրույթ, փաստարկ, ցուցադրում 



 
 

 

- քննել բանավոր խոսքում դրույթի, փաստարկի և ցուցադրման
միասնությունը 

- կիրառել ապացուցումն ասածը հիմնավորելու համար 
4․Խոսքի արժանիքները 
Ենթաթեմա Դիմորդը պետք է կարողանա՝

4․1. Խոսքի ճշտություն, 
սեղմություն, պարզություն 
 

- մեկնաբանել խոսքի ճշտություն, սեղմություն, պարզություն 
եզրույթները 

- կառուցել խոսք՝ օգտագործելով խոսքի վերոնշյալ 
հատկությունները 

4.2. Խոսքի 
տրամաբանականություն, 
համապատասխանություն և 
բնականություն 
 

- նկարագրել  խոսքի տրամաբանականությունը, 
համապատասխանությունը և բնականությունը արտահայտող 
յուրահատկությունները 

- կառուցել խոսք՝ օգտագործելով խոսքի վերոնշյալ 
հատկությունները 

4.3. Խոսքի մաքրություն, 
տեղինություն, 
հարստություն և 
բազմազանություն 

- ընկալել   գրավոր և բանավոր  խոսքում խոսքի մաքրության, 
տեղինության, հարստության և բազմազանության 
կարևորությունը 

- կառուցել մաքուր, տեղին, հարուստ և բազմազան խոսք 
5․ Պատկերավորման-արտահայտչական միջոցներ
Ենթաթեմա Դիմորդը պետք է կարողանա՝

5․1. Հնչյունական 
արտահայտչամիջոցներ 

- ճանաչել տեստքում նմանաձայնությունը,  բաղաձայնույթը, 
առձայնույթը, հանգը, խոսքի ռիթմը  

- ընկալել հնչյունական արտահայտչամիջոցների 
գործածության դերը գեղարվեստական խոսքում 

- կիրառել դրանք գրավոր  խոսքում 
5․2. Շարահյուսական
արտահայտչամիջոցներ 

- բացատրել բանադարձումների՝ աստիճանավորման, 
հարանունության, հակադրության, բառախաղի, 
շրջադասության ոճական առանձնահատկությունները որպես 
սովորական չեզոք խոսքից հուզականությամբ կամ 
արտահայտչական այլ նրբերանգներով տարբերվող խոսքի 
գործածման միջոց 

- ճանաչել շրջադասություն, բազմաշաղկապություն, 
անշաղկապություն, զեղչում, հեգնանք, պարադոքս 
հասկացությունները 

- կիրառել գրավոր խոսքում շարահյուսական 
արտահայտչամիջոցներ 

- խոսքում ճանաչել և կառուցել ճարտասանական հարց, դիմում, 
բացականչություն 

5.3. Բառապաշարային 
արտահայտչամիջոցներ 

- ճանաչել մակդիր, փոխաբերություն, փոխանունություն, 
համեմատություն, չափազանցություն, նվազաբերություն, 
անձնավորում հասկացությունները 

- ընկալել բառապաշարային արտահայտչամիջոցների դերը 
խոսքի հարստացման գործընթացում 

- կիրառել դրանք գրավոր խոսքում 



Առաջարկվող գրականության ցանկ 

Առարկայի քննական բովանդակության որոշ թեմաներ վերանայելու համար առաջարկվում է օգտվել 
գրականության հետևյալ ցանկից․  
 

- Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016 
- Եզեկյան Լևոն,  Ոճագիտության ուղեցույց, Երևան, 2007 

 

Գնահատում 

Բոլոր քննությունների անցողիկ շեմերը կսահմանվեն քննական արդյունքների ամփոփումից հետո:  

 
Քննության ընթացք 

Ներկա-բացակայի գրանցամատյանում վերահսկիչները հաշվառում են տվյալ քննությունը 
հանձնելու համար գրանցված բոլոր դիմորդներին, ստուգում անձը հաստատող փաստաթղթերը։  

Քննության սկզբում վերահսկիչները դիմորդների համար կարդում են քննության 
հրահանգները: 

 
Չարտոնված նյութեր 

Դիմորդներին արգելվում է քննասենյակ տանել այնպիսի նյութեր կամ առարկաներ, որոնք 
կարող են տեղեկույթ պարունակել կամ այն  հասանելի դարձնել:  

Քննասենյակում չարտոնված նյութեր ունենալը կանոնների կոպիտ խախտում է և կարող է 
հանգեցնել քննության արդյունքների չեղարկմանը:  

Չարտոնված նյութերի ցանկ 

- տեղեկույթ պարունակող թերթիկներ 

- պայուսակներ 

- մատիտների ոչ թափանցիկ տուփեր 

- ցանկացած փաթեթավորում, որի վրա կլինեն պատկերներ կամ տեքստեր (դիմորդները պետք է 
ուտելիքը, ըմպելիքը, մարտկոցները կամ այլ սարքեր տեղադրեն թափանցիկ պարզ փաթեթների մեջ) 

- որևէ տեսակի համակարգիչ 

- էլեկտրոնային կամ ռադիո հաղորդակցության միջոցներ 

- ձայնագրման սարքեր 

- բջջային հեռախոսներ 

- էլեկտրոնային ընթերցանության նյութեր 

- ցանկացած էլեկտրոնային սարքավորում, որը հնարավորություն է ընձեռում արտաքին 
հաղորդակցության համար կամ տեղեկությունների պահպանման և վերարտադրման 

- լուսանկարչական սարքեր 



- ականջակալներ 

- դյուրակիր երաժշտական նվագարկիչներ 

Սույն ցուցակը չի ներառում  այն բոլոր նյութերը, որոնք կարող են համարվել «չարտոնված»: 
Կենտրոնի ղեկավարն ու վերահսկիչները կարող են «չարտոնված» համարել ցանկացած այլ 
առարկա, եթե դա կարող է քննասենյակում գտնվող դիմորդի համար ծառայել որպես տեղեկույթը 
թաքցնելու կամ ստանալու միջոց: 

Բոլոր  էլեկտրոնային սարքերը, ներառյալ բջջային հեռախոսները և ականջակալները, 
խելացի ժամացույցները անջատված վիճակում դրվում են քննասենյակից դուրս:  

Կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել դիմորդի որակազրկմանը:  

 

Քննության ավարտ 

Քննության ավարտին հինգ րոպե մնալու պահին վերահսկիչները դիմորդներին հայտնում 
են, թե ինչքան ժամանակ է մնացել: 

Քննության ավարտից հետո դիմորդները պետք է՝ 

- դադարեցնեն գրելը, 

- ստուգեն, որ գրավոր պատասխանում մուտքագրված լինի պահանջվող ամբողջ տեղեկույթը, 

- հավաստիանան, որ պատասխանները ճիշտ են համարակալված: 

Նախքան քննասենյակից դիմորդների դուրս գալը հավաքվում են բոլոր աշխատանքները: 

 

Արդյունքների վերանայում և միավորների վերահաշվարկ 
 

Արդյունքների ամփոփումից ու հրապարակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
մասնակիցները կարող են ab_teachers@abedu.am էլ․ հասցեով գրավոր դիմել ԱԲ-ի ուսուցիչների 
մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման բաժին (ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ)՝ աշխատանքի 
վերանայման և միավորների վերահաշվարկման խնդրանքով։ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժինը բոլոր 
դիմումները փոխանցում է Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնին (ԱԲՔԿ)։ ԱԲՔԿ-ի 
մասնագետների խորհուրդը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանում է բոլոր 
դիմումներին՝ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնին տրամադրելով վերջնական արդյունքները։ 
 

Վերջնական արդյունքները որեւէ ձևով բողոքարկման ենթակա չեն։ ԱԲՔԿ-ի և 
մասնակիցների միջև կապն ապահովվում է միայն ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնի միջոցով։ Մասնակիցների 
գրավոր աշխատանքներն ԱԲՔԿ-ի սեփականությունն են և որևէ ձևով հրապարակման, որևէ մեկին 
(այդ թվում՝ մասնակցին կամ նրա ներկայացուցչին) տրամադրման ենթակա չեն։ 
 

 

 

Քննաթերթիկի նմուշ 
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ԲԱԺԻՆ Ա 

Այս քաղվածքը պաշտպանության նախարարությանը կից կոլեգիայի նիստին  ներկայացված ՀՀ 
պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ելույթից է: 
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       Կոլեգիայի հարգարժա՛ն անդամներ, պարոնա՛յք գեներալներ, սպանե՛ր  
      25 տարի առաջ պատմությունը մեզ մատուցեց մի անակնկալ, որին երկար էինք 
սպասում, երկար էինք պատրաստվում, երազում, բայց ինքներս էլ չէինք գուշակում, որ դա 
այդքան արագ տեղի կունենա: Եվ մենք, երազածը ստացած մանուկի ոգևորությամբ, 
նետվեցինք առաջ` անտեսելով մեր երեսին փչող սառը քամու ուժգնությունը: Մեր աչքի 
առջև, ավելի ճիշտ, հենց մեր շուրջ փլվում էր գերտերությունը` իր հետ տանելով մեր թվացյալ 
բարեկեցությունն ու հանդարտությունը, կանխատեսելիությունն ու վաղվա օրվա հանդեպ 
վստահությունը: 
      Կյանքը կայծակնային արագությամբ  սովորեցրեց մեզ անել անհնարին թվացող բաներ` 
խրամատներ փորել, ինքնաշեն ռադիոկայաններով կապ հաստատել, զենք հայթայթել, 
ընկերներ հուղարկավորել, կտրոնով հացի հերթ կանգնել, բազմաբնակարան շենքերում 
փայտե վառարաններ վառել: Թվում էր, թե ողջ աշխարհն է փուլ եկել, և կյանքն այլևս երբեք 
չի լինի նույնը: 
      Հայոց բանակը, հիրավի, ժողովրդի ծոցից դուրս եկած բանակ է: 25 տարի մեր ժողովրդի 
անվտանգության համար պայքարած բանակ է: Իր հասարակությանը հաղթանակների 
բերկրանք և հպարտություն բերած բանակ է: Այն ազգային բանակ է, քանի որ միշտ ծառայել 
է իր ազգին և ազգային գաղափարներին: 
      Բայց ազգ-բանակն անհամեմատ ավելին է, քան ազգային բանակը: Քանի որ ազգային 
բանակը ծառայում է ազգին, իսկ ազգ-բանակը հենց ինքը՝ ազգն է:  
      Ազգ-բանակը  այն հասարակությունն է, որ գործում է որպես մեկ միասնություն: Դա չի 
նշանակում հասարակության կամ պետության ռազմականացում: Ճիշտ հակառակը, 
նշանակում է բանակի ժողովրդավարացում, լիարժեք ինտեգրում հասարակության, 
տնտեսության, մշակույթի, կրթության և գիտության, բնապահպանության, սպորտի 
բնագավառներ: Դա նշանակում է բանակի ստեղծածն ու ձևավորածը ծառայեցնել ողջ 
հասարակությանն ու պետությանը, իսկ քաղաքացիական կյանքի բոլոր ձեռքբերումներով 
ամրապնդել երկրի Զինուժը: 
      Ազգ-բանակը  այն բանակն է, որի հետ անքակտելի կապը ո՛չ սկսվում և ո՛չ էլ ավարտվում 
է ժամկետային զինծառայությամբ: 
      Դա այն բանակն է, որն ունի կրթող, դաստիարակող, ուսուցանող ներուժ, որ փոխանցում 
է իր ժողովրդին: 
      Ազգ-բանակը  այն վստահությունն է, որ հասարակությունն ունի  իր Զինված ուժերի և  իր 
սպայական անձնակազմի հանդեպ: 
      Ազգ-բանակը  այն երկիրն է, ուր չկա զինվորական և քաղաքացիական հանդերձանք, այլ 
կա համազգեստով քաղաքացի, և կա քաղաքացիական հանդերձանքով հայրենիքի 
պաշտպան: 
      Ազգ-բանակը այն հասարակությունն է, որ մշտապես կանգնած է իր զինվորական 
հաշմանդամի, ինչպես նաև զոհվածի ընտանիքի կողքին: 
      Դա այն ընտանիքն է, որի հայրը կոփում է իր զավակին ծնված օրվանից, իսկ մայրը 
կարոտի անխուսափելի զգացումով, բայց մեծ վստահությամբ ճանապարհում է իր որդուն 
բանակ: 
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      Ազգ-բանակը այն հրամանատարն է, որ չի վախենում իր զինվորի  ուժեղ, ինքնավստահ 
և հանդուգն լինելուց: Դա այն հրամանատարն է, որ տարբերություն չի դնում իր զավակի և 
իր զինվորի միջև: 
      Ազգ-բանակը  այն միջավայրն է, որտեղ երիտասարդ սպան իրեն զգում է մեծ ընտանիքի 
անբաժան մաս, որտեղ  ընդունվում է կրտսեր, բայց հարազատ ընկերոջ կարգավիճակով։ 
Այդ միջավայրում նրան սովորեցնում և իրենց փորձն են փոխանցում տարիքով և կոչումով 
ավագ գործընկերները: 
      Ազգ-բանակը  այն բանակն է, որն իր ներդրումն ունի միջազգային անվտանգության 
պահպանման գործում, և որը շիտակ ու վստահ է խոսում իր մեծ և փոքր գործընկերների 
հետ: 
      Ազգ-բանակի կերտման ուղին հեշտ չէ: Այն պահանջում է քրտնաջան աշխատանք, 
անվերապահ նվիրում, բարձր ինքնագիտակցություն, զոհողություն: Ուրեմն ո՞վ, եթե ոչ 
զինվորականները կարող են և պետք է անեն առաջին քայլն այս ուղղությամբ: 
      Մենք չենք կարող ընտրել կամ չընտրել ազգ-բանակի հայեցակարգը: Մենք միայն կարող 
ենք որդեգրել այն հենց այսօր և նորովի տեսլականով, ինքնավստահ քայլերով մոտենալ այդ 
գաղափարի իրականացմանը: Վստահ եմ, որ համատեղ կիրականացնենք այդ գաղափարը: 
      Եվ ուրեմն առաջ՝ դեպի նոր հաղթանակներ: 

 

Կարդալ և որոշել տրված քաղվածքի ոճը,  մեկնաբանել  լեզվաոճական առանձնահատկություններն 
ու բառապաշարը (300-350 բառ): 

 

 

ԲԱԺԻՆ Բ  
Չափածո 

 

Միսաք Մեծարենցը  «Նավակներ» բանաստեղծության մեջ բնութագրում է իր աշխարհը, իր էությունը 
«Ըսպասման հիվանդն եմ» տողով: 

  Նավակներ մեկնեցան ամենն ալ, բաղձանքով ակաղձուն. 
հեռացան ամենն ալ` ծըփանուտ Երազիս ափունքեն. 
անձուկին բոցը զիս պաշարե՜ց. Ըսպասման հիվա՜նդն եմ. 
հոգեսարս դողերով և հուրքով միշտ ցայգերն են հըղի. 
գիշերներն ես համբուն կը սպասեմ ծիրանի այն դարձին. 
ու ցայգուն ալ կ’անցնիմ ավազուտ ափունքեն` դողահար` 
սրտաթափ ու խանդոտ երազի կայծերով առլըցուն: 
Դարձուցե՜ք նավակներս հողմավար, ջրանո՜ւյշ պայիկներ, 
դարձուցե՜ք նավակներս դյութավար, իրիկվա՜ն հովիկներ… 

 
Մեկնաբանել և հիմնավորել, թե  բանաստեղծության մեջ  ինչպես է շարժումը դառնում 
բանաստեղծական պատկերի ոգին: 
 
 
 
 

[շրջել էջը] 
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 Արձակ 
 

Տրված հատվածը Ակսել Բակունցի «Միրհավ» պատմվածքից է: 

Աշուն էր, պայծառ աշուն... 
      Օդը մաքուր էր, արցունքի պես ջինջ։ Կապտավուն սարերն այնքան մոտ, այնքան պարզ էին 
երևում, որ հեռվից կարելի էր համրել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձորակները, կարմրին տվող 
մասրենու թփերը։ 
       Աշուն էր՝ տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից 
պոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը։ Նույնիսկ քարափի հաստաբուն 
կաղնին խոնարհվում էր քամու առաջ։ Ամայի ձորերում, դեղնակարմիր անտառի և հնձած արտերի 
վրա իջել էր մի պայծառ տխրություն։ Ջինջ օդի սառնության մեջ զգացվում էր առաջին ձյունի շունչը։ 
      Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները 
թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Կարծես ձիավորներ էին արշավում իրար 
դեմ, և սիմինդրի տերևը, որպես բեկված սուսեր, ընկնում էր քամու առաջ։ 
      Արևի տակ ժպտում էր վերջին արևածաղիկը և օրորում դեղին գլուխը։ 
      Դիլան դային նստել էր հնձանի պատի տակ, ընկուզենու չոր կոճղին։ Նա սովորություն ուներ ուշ 
աշնանը վերջին անգամ այգին մտնելու, դուռ ու ցանկապատ ամրացնելու և հնձանը փակելու, 
որպեսզի ձմռան ցուրտ գիշերներին գայլ ու գազան չպատսպարվեն ներսը։ 
      Չորացած ոստերի և ցողունների մի կապ ժողովել էր, դրել մոտը։ Եվ հոգնությունից հանգստանում 
էր՝ աչքը հեռու սարերին։ Նստել էր ու միտք էր անում՝ ականջը սիմինդրի տերևների խշշոցին։ 
      Աշնան արևը ջերմացնում էր նրան. ձորի խաղաղությունը դուրեկան էր։ Ծառերին փաթաթված 
վազերն օրորվում էին քամուց։ Դիլան դայու միտքն էլ տարուբեր էր լինում, ինչպես քամիների 
բերանն ընկած չոր տերև։ Քամուց հնձանի դռնակը մեղմ ճռնչում էր, և մաշված դուռը դողդոջ երգում 
էր մի հին երգ։ 
      Եթե արևը չխոնարհվեր դեպի մայրամուտ, նա առանց հոգնության երկար կմնար այդ դիրքով և 
չէր հագենա մրգերը քաղած և արդեն դեղնող ծառերի սոսափից։ Շուտով կիջնի ձմեռ, և ո՞վ գիտի, 
բացվող գարնանը նորից պիտի ի՞նքը բանա այգու դուռը, թե մի ուրիշ ձեռք։ 
      Աշնան խաղաղ օրին նրան հաճելի էր և՛ սիմինդրի տերևների խշշոցը, և վազերի օրորը, և՛ 
հնձանի դռնակի երգը։ 
      Այդպես մի անգամ էլ, շատ տարիներ առաջ, ճռնչաց այգու դուռը։ Էլի արև օր էր։ Հնձանի 
ստվերում՝ ուռենու կողովների մեջ, սև խաղողը շողշողում էր։ 
     Ներսը՝ քարե տաշտի մեջ, Դիլան դային, մինչև ծնկները բաց ոտներով, ճմլում էր խաղողը, և 
արնագույն շիրան քարե տաշտից ծորում էր կավե կարասը։ 
      Հնձանը շոգ էր, ճմլում էր խաղողը և ինքն իրեն դնդնում կայտառ մի երգ, և քրտինքի կաթիլները 
գլորվում էին, ընկնում շիրայի մեջ։ Երիտասարդ էր այն ժամանակ, երակներում արյունը եռում էր 
իբրև թունդ գինի։ 
      Դռան ձայնին Դիլանը գլուխը դուրս հանեց: Այգում ոչ ոք չկար: Ու հանկարծ, երբ սիմինդրի 
մարգերում երևաց գլխի վառ կապույտ մանդիլը, ինքը պահվեց դռան հետևը: 
 

Մեկնաբանել, թե կիրառված արտահայտչամիջոցներով ինչպես է հեղինակը հասնում 
գեղարվեստական  պատկերի ամբողջականացմանը, բացահայտում կերպարի հոգեֆիզիկական 
վիճակը:   

 

 
 
 

 


