
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 
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9-10- րդ դասարաններ 
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II 1A 2B 3B 4C 5B 6A 

III 

IV  1. Elle a demandé quelle heure il était. 

       2. Pierre m’ demandé ce que je faisais le soir. 

      3. J’ai dit à mon oncle que je l’accompagnerais le lendemain à la gare. 

       4. Vous m’avez dit de ne pas me dépêcher. 

     5. Elle lui a demandé si elle était allée à l’exposition la veille 

 

V   1. Récemment une nouvelle bibliothèque a été construite dans notre qartier. 

       2.Une composition sur les Parnassiens sera écrite par nous< 

       3. L’antichambre de la maison fut  décorée par eux. 

       4. Tous mes amis de classe avaient été invités par moi à la soirée. 

        5. Il était aimé et respecté de tout le monde. 

VI. 

1. Tu dois t’adresser à lui. 

2. Nous pouvons le résoudre. 

3. Je pense souvent à eux. 

4. Vous pouvez y participer. 

5. Ils sont contents d’elles. 

6. J’en suis revenu hier soir. 

7. Pouvez-vous me le passer? 

8. Je ne leur ai pas demandé de 

m’accompagner. 

9. Marie ne les a pas vues depuis trois ans. 

10. L’ as-tu aimée? 

VII   1C 2A 3B 4A 5A 6B 7B 8C 

VIII   1A 2A 3C 4B 5C 6A 7B 8A  

 



 

Առաջադրանքների գնահատման չափանիշները 

 

1. Ընդհանուր գնահատականն է 1 միավոր : 

2. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.25 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2.5 միավոր : 

3. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է. a) 0.6 միավոր, ընդհանուր 

գնահատականն է 3 միավոր, b) 0.25 միավոր, ընդհանուր գնահատականն է 2.5 

միավոր: 

4. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.5 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2.5 միավոր : 

5. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.5 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2.5 միավոր : 

6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.25 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

8. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.25 միավոր : Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր : 

 


