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Պատասխանեք ակնարկի (էսսէի) միայն մեկ հարցին: Ձեր պատասխանը պետք է հիմնված լինի 
3-րդ բաժնի ձեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններից առնվազն երկուսի վրա: Հարցերին 
պատասխանելիս՝ այդ ստեղծագործությունները բաղդատեք միմյանց հետ և հակադրեք իրար: 
Պատասխանները, որոնք հիմնված չեն 3-րդ բաժնի առնվազն երկու ստեղծագործությունների 
քննարկումների վրա, բարձր միավոր չեն ապահովի:

Թատերգություն

1. Հերոսի ներաշխարհը կենտրոնական դեր է խաղում դրամատաիկ ժանրում։ Ձեր կողմից 
ուսումնասիրված առնվազն երկու ստեղծագործություններից բերելով օրինակներ՝ քննարկեք 
եւ համեմատեք այն տարբեր մեթոդները, որոնք օգտագործվել են,  հերոսի ներաշխարհը 
ներկայացնելու համար։

2. Մենախոսությունները կամ երկխոսությունները պիեսների ամենաբնորոշ գծերն են։ Ինչպե՞ս 
եւ ի՞նչ ազդեցությամբ են օգտագործվել այս տեխնիկաները՝ ձեր կողմից ուսումնասիրված 
առնվազն երկու ստեղծագործություններում։

3. Հաճախակի այնպիսի հակադարձ դրդապատճառներ են օգտագործվում դրամատուրգի կողմից, 
ինչպիսիք են եսասիրությունն ընդդեմ բարության։ Օգտագործելով ձեր կողմից ուսումնասիրված 
առնվազ երկու ստեղծագործություն՝ քննարկեք, թե ինչպե՞ս են դրամատուրգները կիրառել 
այսպիսի մղիչ ուժերը՝ ձեւավորելու համար իրենց նյութը։

Պոեզիա

4. Հղում կատարելով Ձեր կողմից ուսումնասիրված առնվազն երկու բանաստեղծության 
համեմատեք եւ քննարկեք գրական այն միջոցները, որոնք օգտագործվել են հեղինակի կողմից՝ 
նոստալգիայի զգացողություն առաջացնելու համար։

5. Որն է փոխաբերության դերը՝ անձնական փորձը ներկայացնելու գործում։ Քննարկելով 
առնվազն երկու բանաստեղծի ստեղծագործություն՝ արդարացրեք ձեր պատասխանը։

6. Հղում կատարելով ձեր կողմից ուսումնասիրված առնվազն երկու հեղինակի՝ համեմատեք, թե 
ինչպես է հեղինակը կամ լիրիկական ձայնը իմաստ հաղորդում պոեզիային։
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Գեղարվեստական արձակ

7. «Դժբախտ է այն երկիրը, որն ունի հերոսների կարիք»։ Համեմատեք ձեր կողմից 
ուսումնասիրված առնվազն երկու հեղինակների կիրառած տեխնիկաները, որոնք օգտագործվել 
են հերոսներին կամ/եւ հերոսուհիներին պատկերելու համար։

8. Լավ հեղինակը պետք է բծախնդրորեն մոտենա մանրուքների օգտագործմանը։ Համեմատեք, թե 
ինչպես են ձեր կողմից ուսումնասիրված առնվազն երկու ստեղծագործություններում կիրառվել 
այդ մանրուքները եւ թե ինչպե՞ս են դրանք ազդել ամբողջական գործի վրա։

9. Գրականության մեջ ճամփորդությունները տարբեր նպատակներ են հետապնդում։ Համեմատեք 
այն, թե ինչպես են օգտագործվել ճամփորդությունները՝ ձեր կողմից ուսումնասիրված գործերից 
առնվազն երկուսում։

Ոչ գեղարվեստական արձակ

10. Հղում կատարելով ձեր կողմից ուսումնասիրված ոչ գեղարվեստական արձակի առնվազն երկու 
ստեղծագործության՝ քննարկեք, թե ինչպե՞ս է հեղինակը փորձել համոզել ընթերցողին, որ այն 
ինչ ինքը գրում է ճշմարիտ է։

11. Համեմատեք, թե ձեր կողմից ուսումնասիրված առնվազն երկու հեղինակները ինչպես են 
օգտագործել հումորը՝ ընթերցողին ներգրավվելու համար։

12. Ոչ գեղարվեստական ժանրի գործերը միշտ հետեւում են տրամաբանական զարգացմանը։ 
Քննարկեք, թե որքանով է հիմնավորված այս պնդումը։
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