
 Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա 

Հանրապետական փուլ 

                                                                  Հայոց լեզու-2015 

 

                                                                  Պատասխաններ  

                                                                     10-րդ  դասարան 

 

1. ա. զգացում, բ. նորություն, գ. հրատարակվել 

2. աչքին երևալ- նկատվել 

գլխից դուրս բերել- հնարել, հորինել 

երկու խոսքով-կարճառոտ, համառոտ, արագ 

ձեռքերը շփել-ուրախանալ 

3. սուրբ, թակարդ, երես 

4. գրգամոլ-փափուկ կյանք վարող 

մատակ-էգ ձի 

իմովսանն-իմ կարողացածի չափ 

հոլանի-մերկ, բաց ուսերով 

6. Կատակով ասվում է խոսակցի  ջղային   խոսքի կամ նման պահերի առիթով: Առաջացել է 

Հովհ. Թումանյանի <<Շունն ու կատուն>>  լեգենդից . 

-Ցուրտը տարավ…վա'հ, տընաշեն, 

Չես թողանում մի շունչ քաշեմ… 

-Դե հե'ր օրհնած, էտե'նց ասա, 

Էդ բարկանա՞լդ էլ ընչիս   ա… 

 

 

 

 



 Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա 

Հանրապետական փուլ 

Հայոց լեզու-2015 

 

Պատասխաններ 

9-րդ դասարան 

 

       1.ա. վերաբերվել, բ. ակնկոր, գ. անըստգյուտ 

3. դուռ, բերան, աստղ 

6. Կյանքից, բախտից դժգոհության, բողոքի արտահայտություն է: 

Առաջացել է Պ. Դուրյանի   <<Տրտունջք>> բանաստեղծությունից. 

-Եվ ի զու'ր ծաղկունք, փըթիթնե'ր գարնան, 

Միշտ խնկարկեցին խոկմանցըս խորան… 

Ո՜հ, նոքա ամենքը զիս ծաղրեր են… 

Աստուծո ծաղրն է Աշխարհ ալ արդեն… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա 

Հանրապետական փուլ 

Հայոց լեզու-2015 

 

Պատասխաններ 

                          11-րդ  դասարան 

 

 

1. ա. բառագործածության (ըմբոստ) 

բ. խնդրառական (իրեն շրջապատող) 

գ. համաձայնության (իր ուսուցչի հետ սկսեց) 

 2. բարդ, կանգուն, խատուտիկ 

4. հեղուկ հաց-գարեջուր 

 կատուների թագուհի-հովազ 

 չորրորդ իշխանություն-մամուլ, զանգվածային լրատվամիջոցներ (ԶԼՄ) 

5. Հեգնանքով ասվում է մեկի հասցեին, որ ծանր վիճակից հազիվ է ազատվում, բայց այնպես է 

ներկայացնում ու հոխորտում, կարծես իր շնորհքն էր: 

Առաջացել է Հովհ. Թումանյանի <<Քաջ Նազարը>> հեքիաթից.   Նազարը որ ուշքի է գալիս, 

լեզուն բացվում է. << Ափսո՜ս,  ինչի՞ սպանեցիք,  զոռով  էի   ձի  շինել,  նստել…Էնքան պետք է 

նստեի,    ո՜ր…>>: 

Տարածվել  է   Դ. Դեմիրճյանի <<Քաջ Նազար >> կատակերգության կինոբեմադրությունից. 

<<Ինչու՞  սպանեցիք:  Ափսո՜ս:  Հազիվ  էի  մի  ձի  արել, նստել քշում էի:  Վագրին էլ մարդ ձեռ 

տա՞: Անվնաս անասուն>>: 

6. ա. համանունների բառարան 

բ. բացատրական բառարան 

7.ֆլորա – տարածքային  մի  գոտու  բուսական  աշխարհը 

 Հռոմեական  դիցաբանության  մեջ  ծաղիկների  աստվածուհու  անունն  է: Ստուգաբանորեն   

նշանակում  է  <<ծաղիկ>>: 

 



Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա 

Հանրապետական փուլ 

                                                                     Հայոց լեզու-2015 

 

                                                                   Պատասխաններ 

                             12-րդ   դասարան 

 

1. ա. վաղնջական - բառագործածության 

բ. գգվեցին-համաձայնության 

գ. ձեր մոտից-խնդրառական 

2. աղերս, նոթ, անել 

4. կախարդ   ծերունի-Հովհ. Այվազովսկի  

հարյուր քանդակների քաղաք -Իջևան 

յոթ իմաստունների զրուցակից -Եզոպոս 

5. Այսինչի   վրա   ծանրագույն բեռ և պատասխանատվություն են ընկած: 

Առաջացել է Ա. Ս. Պուշկինի <<Բորիս Գոդունով>> ողբերգությունից (<<Ցարական 

պալատների>> վերջին տողերը) 

Փչի'ր այս ուրուին, և նա չկա. 

Վճիռս է  սա. ցույց չեմ տա ես վախ, 

Բայց անգիտել ոչինչ հարկ չկա… 

Ի՜նչ ծանր է գդակդ, օ՜, Մոնոմա'խ… 

6. ա. դարձվածաբանական բառարան 

     բ. բացատրական բառարան 

7. Պանթեոն հին հունարեն բառ է. կազմված է պան նախածանցից և թեոն բառից: 

Տառացիորեն նշանակում է <<բոլոր աստվածներին>>: Այսպես կոչվում էին բոլոր 

աստվածներին   նվիրված  տաճարները: Դարեր հետո պանթեոն սկսեցին կոչել աստվածային 

մեծություն   ներկայացնող   անվանի   մարդկանց   հատկացվող գերեզմանոց-

դամբարանները: 



 

 

 


