
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 

11 - 12-րդ դասարանների 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
 

I. 1. a., 2. c., 3. faux, 4. faux, 5. vrai, 6. vrai   
II. Exercice libre   

  

III. Exercice libre       

IV.                                                                                        

1․ Il  faut choisir le moindre entre  deux  maux, 

Entre deux maux, il faut choisir le moindre 

2․  Qui conduit dans le fossé y tombe le  premier . 

3․ Qui langue a à Rome  va . 

4․  Plaie d’argent  n’est  pas  mortelle . 

5․ Une   hirondelle ne fait  pas  le printemps . 

V. b - d - a - c - e - f.      1. 

VI.         

1․  Elle voulait savoir  d’où ils venaient  . 

2․ lI a dit à ses parents  qu’il  partirait   deux heures après. 

3․  Le maȋtre leur disait toujours  de  ne pas écrire   si vite . 

4․  Il m’a demandé  si j’irais au concert  ce jour-là  . 

5 . L’enfant m’a répondu qu’il  ne savait pas où  étaient  ses parents. 

VII. 

1.c., 2. f., 3. d., 4. a., 5. g., 6. l., 7. b., 8. e., 9. k., 10. i. , 11. j., 12. h., 13. n., 14. m., 15. o.  

VIII.           

1. b., 2. b., 3. b., 4. c., 5. b., 6. a. , 7.a ., 8. b., 9. b., 10. a.  

IX.  

Cette nuit j’ ai rêvé 

Que cosmonaute je devenais 

Que mes pensées  s’envolaient 

Vers le ciel noir de la voie lactée 

 



Sur une bicyclette je suis montée 

Dans l’espace je suis allée  

Les étoiles se sont allumées 

Quand sur leur chemin je passais 

 

Des extraterrestres m’ont invitée 

Ils m’ont gentiment proposé 

De venir avec eux regarder 

La pluie de comètes tomber 

 

Puis nous avons mangé 

Des bouts de Soleil et du ciel  bleuté 

Je me suis  régalée 

Quel  festin c’ était! 

 

Finalement ils m’ont ramenée 

Sur ma  planète.  J’ai alors remarqué 

Qu’on n’y pouvait plus rêver 

Car la société prend tout, même la liberté de penser 

          

 

Առաջադրանքների գնահատման չափանիշները 

 

1. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.5 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 3 միավոր : 

2. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

3. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2միավոր : 

4. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.6 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 3 միավոր : 

5.  Ընդհանուր գնահատականն է 1 միավոր : 

6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 3 միավոր : 

8. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

9. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

 


