
Պատասխաններ և գնահատման չափանիշներ 

հայոց լեզվի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի 

10-րդ դասարան 

Պատասխաններ 

 

1. Ըստ բնագրի՝  Դույլը լցրեց այգու հյութեղ խնձորներով և դրեց չար հարևանի 

   տան շեմին: Վերջինս, տեսնելով դույլը, ամոթահար կախեց գլուխը: 

2. Չարին հաղթի՛ր բարությամբ: Չարն ընկրկում է բարության առաջ և այլն:  

3. գեղուղեշ –գեղեցիկ ճյուղերով, գեղեցիկ ճյուղեր ունեցող  

    պղերգ- ծույլ, ալարկոտ, անկյալ, հեղգ 

    բանսարկու -  1. խառնակիչ, չարախոսությամբ միմյանց դեմ գրգռող, 2.զրպարտիչ 

    նանրամիտ- դատարկամիտ, բթամիտ, ճղճիմ, ստոր, գծուծ,  

    անլուր- չլսված,անպատմելի, աննկարագրելի,  

    խծբծանք-անհիմն մեղադրանք, զրպարտանք, սադրանք,չարախոսություն,  

    զարտուղի-1.ճանապարհից դուրս, շեղված, 2.կողմնակի, անուղղակի, ապօրինի ոչ 

    օրինական  

    ներհուն-խորաթափանց, խելացի, ողջամիտ, 

    ի հեճուկս-հակառակ, ընդդեմ,  

    նսեմ- ցած, ստոր, չնչին 

4.տքնանք= տ+քն(քուն)+անք, դրացի=դր(դուր՝ դուռ)+ացի, նանրամիտ=նանր(նանիր)+ա+միտ, 

   խծբծանք=խծ(խիծ՝բիծ)+բծ(բիծ)+անք, չնչին=չ(ոչ)+նչ(ինչ)+ին      

5. բախտը  չբերել – բախտը չժպտալ, բախտը չհաջողել, անհաջող լինել  

    կյանքը  թունավորել –կյանքը պղտորել, կյանքը դառնացնել, կյանքը դժոխք դարձնել և այլն   

    մարդուն հունից հանել –բնականոն վիճակից շեղել, խիստ զայրացնել, բարկացնել 

    հնարքներ որոճալ – դավեր նյութել, մեկի հանդեպ վատ բաներ ծրագրել և այլն 

    աջ ու ձախ տարածել– աջ ու ձախ խոսել, ի լուր ամենքի հայտարարել 

    նախանձի  մոլուցքից կուրանալ– նախանձից  ոչինչ չտեսնել՝ ոչնչի առաջ կանգ չառնել՝ 

    չարությամբ լցվել  
    զարտուղի հարստանալ – ապօրինի՝ խարդախ ճանապարհով հարստանալ,  

    ձեռք բերել– ձեռք գցել, ունենալ 

    ծով  համբերություն կամ ծով համբերությամբ օժտված –անչափ համբերատար  

    ձեռքի գործ-ձեռքով կատարված՝ մեկի կողմից կատարված,  

6. խոլական, տատամսած, անրջային, բացակա, պագշոտ, վարանոտ,կարոտաբաղձ, դեգերող, 

   վայրի, անհաղորդ: 

7. թոթովել- թոթվել, ծխել-ծխալ, դիտել-դիտարկե, հառել-հառնել, հեծել-հեծնել-հածել, 

     8. շնորհք - 1. ձիրք, տաղանդ, որևէ կարգի ընդունակություն, բնատուր ունակություն 

        (նկարելու, երգելու), 2. որևէ գործ կատարելու հմտություն (ձի վարելու, փայտ մշակելու),   

        3. քաղաքավարություն, պատշաճություն (բարեկիրթ, շնորհքով երիտասարդ),  

        4. վարվելակերպի, շարժուձևի ունակություն (հյուրընկալելու, հյուրասիրելու, ընդունելու և 

         այլն), 5. հարդարանքի՝ արդուզարդի վայելչություն (շնորհքով հագնվել՝ հարդարվել), 

        6.կարողություն, ճարտարություն, ճարպկություն: 

9. Մեծության, մեծ թռիչքի ընդունակ մարդու համար տվյալ պայմաններն անձուկ են, նեղ: 

    Վեհանձն մարդը չի մանրանում: 

 



Գնահատման չափանիշներ  

 

3. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,2 միավոր: 

4. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,2 միավոր:  

5. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,2 միավոր:  

6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,1 միավոր:  

7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,1  միավոր:  

8. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,5 միավոր: 

9. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0, 5 միավոր: 

 

Բոլոր առաջադրանքների ուղղագրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 1, 

կետադրականի համար  0,5, քերականական, ոճական և տողադարձի սխալներից 

յուրաքանչյուրի համար  0,25 միավոր: 


