Գերմաներենի օլիմպիադայի մարզային փուլի թեստի պատասխանները
11-12-րդ դասարանների
Aufgabe 1
1. interessiert
2. ihren
3. dessen
4. ihren Hochmut
5. schuf
6. zuerst
7. fanden
8. verschiedenen
9. wurde
10. weit
Aufgabe 2
1.
2.
3.
4.
5.

d
c
f
a
b

Aufgabe 3
1. Wenn

2. Seitdem

3. Nachdem

4. Bevor

Aufgabe 4
1. Wir lassen unsere Steuererklärung machen.
2. Du lässt die Haare deines Hundes schneiden.
3. Ihr lasst den Boden eurer Küche putzen.
4. Er lässt den Mechaniker den Motor seines Autos reparieren.
5. Ich lasse meinen Freund Lisa und Paul vom Bahnhof abholen.
Aufgabe 5
1
b
Aufgabe 6

2
a

3
d

4
c

5. sobald

Գրավոր աշխատանքի ստուգման չափանիշներ
11-12-րդ դասարաններ
Առաջադրանքի Առաջադրանքը
համարը
1
Տրված բառերով լրացնել
տեքստի բացատները:
Տեղադրել բառերը
համապատասխան
քերականական ձևով:
2
Գտնել արտահայտությանը
համապատասխան
իմաստը:
3
Կապակցել
նախադասությունները՝
դնելով համապատասխան
շաղկապը
4
Կազմել
նախադասություննե՝
ավելացնելով
համապատասխան
ստացական դերանունները:
5
Կարդալ հարցազրույցը և
համաձայնեցնել հարցերն ու
պատասխանները
6
Գրել էլեկտրոնային նամակ՝
անդրադառնալով տրված
կետերին: Նվազագույնը՝ 50
բառ:

Միավորը

Ընդամենը

10 բառ, յուրաքանչյուր ճիշտ
պատասխանը՝ 0,4 միավոր

4

5 առաջադրանք, յուրաքանչյուր
ճիշտ պատասխանը՝ 0,6 միավոր

3

5 առաջադրանք, յուրաքանչյուր
ճիշտ նախադասությունը՝ 0,6
միավոր

3

5 նախադասություն,
յուրաքանչյուր ճիշտ
նախադասությունը՝ 0,6 միավոր

3

4 առաջադրանք, յուրաքանչյուր
ճիշտ պատասխանը՝ 0,5 միավոր

2

Գնահատման չափանիշները տե՛ս
ստորև:

5

20

Գրավոր աշխատանքի ստուգման չափանիշներ
Բովանդակություն
- Տեքստի բովանդակությունը համապատասխանում է ներկայացված պահանջին - 5 միավոր
- Մի փոքր խախտված է թեմայի զարգացման տրամաբանությունը – 4 միավոր
- Բովանդակությունը մասամբ է համապատասխանում պահանջներին – 2 միավոր
- Բովանդակությունը չի համապատասխանում պահանջին - 0 միավոր
Լեզու
- բառիմաստի սխալ կիրառման համար հանվում է 0.3 միավոր
- քերականական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 0.2 միավոր
- ուղղագրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 0.1 միավոր
Անհրաժեշտ բառերի քանակը չպահպանելու դեպքում հանվում է՝
- մինչև 5 բառ պակաս – 0.5 միավոր
- մինչև 10 բառ պակաս – 1.0 միավոր
- մինչև 15 բառ պակաս - 1.5 միավոր
- մինչև 20 բառ պակաս - 2.0 միավոր
- 20-ից ավիլի բառ պակաս լինելու դեպքում աշխատանքը չի գնահատվում:

