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2022-2023 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇ  

CONCOURS D’ENTREE 2022-2023/ EXEMPLE 
 
 

Հասարակագիտություն / Sciences sociales 

Իրավաբանական ֆակուլտետ 

Faculté de Droit 

Temps imparti / Ժամանակը: 2.5 heures / 2.5 ժամ 

Առաջադրանքի կառուցվածքն ու սկզբունքները 

Քննական հարցաթերթը բաղկացած է երեք հատվածներից: 

1-ին հատվածում  (1-60-րդ հարցեր) պատասխանի տարբերակներով 

հարցեր են: Պահանջվում է առաջարկված տարբերակներից ընտրել ճիշտ 

պատասխանը:  

Յուրաքանչյուր ճիշտ ընտրությունը գնահատվում է մեկ միավոր: 

2-րդ հատվածում  (61-70-րդ հարցեր) պատասխանի 

տարբերակներով հարցեր են: Պահանջվում է առաջարկված 

տարբերակներից ընտրել ճիշտ պատասխանը:  

Յուրաքանչյուր ճիշտ ընտրությունը գնահատվում է երկու միավոր: 

3-րդ հատվածում  (71-75-րդ հարցեր) բաղադրյալ հարցեր են՝ 

բաղկացած չորս ենթահարցերից: Պահանջվում է աղյուսակի աջ և ձախ 

սյունակներում տրված հասկացությունների, երևույթների միջև նշել ճիշտ 

կապերն ու համապատասխանությունները։  

Յուրաքանչյուր ճիշտ ընտրությունը գնահատվում է մեկ միավոր, 

առաջադրանքի  ամբողջական ճիշտ պատասանը՝ չորս միավոր: 
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Ընտրել ճիշտ տարբերակը կամ պատասխանը: 

Յուրաքանչյուր ճիշտ ընտրությունը գնահատվում է 1 միավոր:  

Սխալ պատասխանի, պատասխանի բացակայության, ինչպես նաև մեկից ավելի 

պատասխաններ նշելու դեպքում` 0 միավոր: 

 

1. 1. «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուն 

առաջին անգամ կազմել է. 

ա/ Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսը 

բ/ Հովսեփ Վայոցձորեցի կաթողիկոսը 

գ/ Ներսես Մեծ կաթողիկոսը 

դ/ Սահակ Պարթև կաթողիկոսը 

2. Մովսեսական օրենքները Հայաստան  

փոխառնվեցին. 

 

ա/ երրորրդ դարում 

բ/ հինգերորդ դարում 

գ/ տասնհինգերորդ  դարում 

դ/ տասներորդ դարում 

3. Վարչական իրավախախտումը. 

 

ա/ հանցանք է 

բ/ զանցանքն է 

գ/ հանցանք և զանցանք է 

դ/ ճիշտ պատասխանը բացակայում է 

4. Ավազակության համար 

պատասխանատվության տարիքը սկսվում 

է. 

ա/ տասնչորս տարեկանից 

բ/ տասնվեց տարեկանից 

գ/ տասնյոթ տարեկանից 

դ/ տասնութ տարեկանից 

5 Յուրաքանչյուր ոք ունի. ա/ դատավարության իրավունք 

բ/ դատական պաշտպանության 

իրավունք 

գ/ քննություն անցկացնելու իրավունք 

դ/ հետաքննություն վարելու իրավունք 

6. Կամքի թերություններով գործարքները 

օրենքը համարում է. 

ա/ առոչինչ 

բ/ վիճահարույց 

գ/ անվավեր 

դ/ վավերական 

7. Քաղաքացու իրավունակություը կամ 

գործունակությունը սահմանափակելուն 

ուղղված գործարքները. 

ա/ առոչինչ են 

բ/ վիճահարույց են 

գ/ վավեր են 

դ/ անվավեր են 

8. Իրավաբանական փաստեր հաստատող 

պետական մարմին է. 

ա/ նոտարիատը 

բ/ փաստաբանական պալատը 

գ/ նոտարիատը և փաստաբանական 

պալատ 

դ/ ճիշտ պատասխանը բացակայում է. 
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59. Դատարանը պաշտպանում է. ա/ տուժողի շահերը 

բ/ մեղադրյալի շահերը 

գ/ օրենքի շահերը 

դ/ ճիշտ են բոլոր պատասխանները 

60 ՀՀ-ում մասնագիտացված 

դատարան է. 

ա/ վերաքննիչ դատարանը 

բ/ վճռաբեկ դատարանը 

գ/ ընդհանուր իրավասության դատարանը 

դ/ վարչական դատարանը 

Ընտրել ճիշտ տարբերակը կամ պատասխանը: 

Յուրաքանչյուր ճիշտ ընտրությունը՝ 2 միավոր: Սխալ պատասխանի կամ պատասխանի 

բացակայության դեպքում` 0 միավոր: 

61. Ժառանգական իրավունքը. ա/ քաղաքացիական իրավունքի ինստիտուտ է 

բ/ սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտ  է 

գ/ հողային իրավունքի ինստիտուտ է 

դ/ ճիշտ պատասխանը բացակայում է 

62. Հրամայողական կամ 

իմպերատիվ մեթոդը կիրառելիս. 

 

ա/ կողմերը չունեն վարքագիծ ընտրելու 

իրավունք 

բ/ կողմերը ունեն վարքագիծ ընտրելու իրավունք 

գ/ կողմերը կամայակոնորեն գործելու իրավունք 

ունեն 

դ/ կողմերը իրենք են որոշում իրենց վարքագիծը 

63. Ո՞ր իրավունքի նորմերը մշտապես 

ունեն հարկադրանք. 

ա/ իրավապահպան և արգելող 

բ/ արգելող և պարտադրող 

գ/ իրավազորող և արգելող 

դ/ իրավազորող և պարտադրող 
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69. Իշխանության ո՞ր ճյուղն է 

ընդունում և  իրականացնում 

ենթաօրենսդրական ակտեր. 

ա/ գործադիր իշխանությունը 

բ/ օրենսդիր իշխանությունը 

գ/ դատական իշխանությունը 

դ/ ճիշտ պատասխանը բացակայում է 
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70. Երեխան ծնողների գույքի 

նկատմամբ. 

ա/ սեփականության իրավունք չունի 

բ/ սեփականության իրավունք ունի 

գ/ սեփականության իրավունք ունի և չունի 

դ/ ճիշտ պատասխանը բացակայում է 

Չորս բաղադրիչով հարց-առաջադրանքներ 

 Գտնել ճիշտ կապերն ու համապատասխանությունները աջ և ձախ սյունակներում 

տրված հասկացությունների, երևույթների միջև:  

Պատասխանները գրանցել առաջադրանքից հետո զետեղված աղյուսակում՝ 

համապատասխան թվի տակ նշելով ճիշտ պատասխանի տառը: 

Պատասխանի ներկայացման այլ տարբերակները չեն գնահատվելու: 

Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, առաջադրանքի  

ամբողջական ճիշտ պատասանը՝ չորս միավոր: 

 

71. Համապատասխանեցնել նեղուցը/ջրանցքը միացվող  ծովերի կամ օվկիանոսների 

հետ. 

1. Պանամայի ջրանցք                    ա/ Հնդկական օվկիանոս և Խաղաղ օվկիանոս 

2. Սուեզի ջրանցք                           բ/ Ատլանտյան օվկիանոս և Խաղաղ օվկիանոսն 

3.Մալակկայի նեղուց                     գ/ Սև ծով և Միջերկրական ծով 

4. Բոսֆորի  նեղուց                        դ/ Միջերկրական ծով և Կարմիր ծով 

 

  1      2 3 4 

    

 

72. Համապատասխանեցնել եզրույթը  բացատրությանը. 

1. ռեստորացիա                                ա/ ոչնչացված կամ վնասված գույքի փոխարինում 

2.սատիսֆակցիա                             բ/ նյութական վնասի հատուցում դրամական ձևով 

3. սուբստիտուցիա                           գ/ բավարարում իրավախախտ պետութան կողմից 

4. ռեպարացիա                                 դ/ նյութական օբյեկտի  վիճակի վերականգնում 

 

1 2 3 4 

    

 

73. Համապատասխանեցնել պետությունները և դրանց միջև  եղած վիճելի տարածքները. 

1. Գոլանի բարձրունքներ                                        ա/ Հունգարիա և Ռումինիա 

2.   Սաարի մարզ                                                      բ/ Իսրայել և Սիրիա 

3.   Սիլեզիա                                                              գ/ Ֆրանսիա և Գերմանիա 

4.    Տրանսիլվանիա                                                 դ/ Գերմանիա և Լեհաստան 

 

1 2 3 4 
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74. Համապատասխանեցնել աշխատությունը և հեղինակին. 

1. Իմանուիլ Կանտ                                                   ա/ «Հուշեր Սոլֆերինոյի մասին» 

2. Անրի Դյունան                                                       բ/ «Հասարակական դաշինք» 

3.  Շառլ Մոնտեսքիո                                                գ. «Հավերժական խաղաղություն» 

4.Ժան–Ժակ Ռուսսո                                                 դ/ «Օրենքների  ոգու մասին» 

 

1 2 3 4 

    

 

6. Համապատասխանեցնել պետության տեսակները դրանց ենթատեսակներին. 

1. Անսահմանափակ միապետություն          ա/ նախագահական 

2. Հին աշխարհի հանրապետություն            բ/ հին արևելյան միահեծանություն 

3. Արդի    հանրապետություն                         գ/ արիստոկրատական 

4.  Սահմանափակ միապետություն              դ/ դուալիստական 

 

1 2 3 4 

    

 


