
Պատասխաններ և գնահատման չափանիշներ 

հայոց լեզվի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի 

11-րդ դասարան 

Պատասխաններ 

3.անկողոպտելի վեհություն, ինքնաբուխ հնչյուններ, սրբագործող նվագ, սրտապարար 

    ելևէջումներ, անմռունչ մորմոք, մարմրող հույս, անլուր երևակայություն, խոկուն հայացք, 

    ծովածավալ հայացք, զգայուն ձեռքեր, գույների նրբերանգվող թրթիռ, հեքիաթային  

    ներդաշնակություն, կենսավառ բոսոր, անրջային լաջվարդ, շենշող ոսկեգույն և այլն 

4.անկողոպտելի- անհերքելի, հաստատուն, անկապտելի, աներկբայելի,  

    նսեմանալ-2. փխբ.նշանակությունը կորցնել, 3. փխբ. արժեքը՝ արժանիքները  պակասել՝  

                            նվազել, արժեզրկվել, ցածրանալ, 1. աղոտանալ, թուլանալ                        

    հախուռն - 4. բուռն, մոլեգին, հուժկու, 1.առանց կշռադատելու արված, 2.համարձակ, խիզախ, 

                         3. անկարգ,  

    աղարտվել- 4. փխբ. արատավորվել, ապականվել, 1.փչանալ, վնասվել, եղծվել, 2. աղավաղվել, 

                           խեղաթյուրվել, 3.աղտոտվել, կեղտոտվել,  

    լլկվել-  հոգեկան և մարմնական դաժան տանջանքների ենթարկվել, տառապել, տանջվել,  

    խռովք- 1.հոգեկան բուռն ապրում, հուզում՝ տագնապ, 2.վրդովմունք, զայրույթ, 3. փխբ., 

                   մոլեգնություն, ալեկոծություն  

    անլուր-3. չլսված, անպատմելի, աննկարագրելի, անսահման, անհուն, անծիր, 1.չլսող,  

                  2. անլսելի, անհասկանալի,                

    խոկուն-1.մտասույզ, 2.խոհուն, մտածող, խելացի 

    ծովածավալ-2. փխբ. մեծ խորություն ունեցող, ընդգրկումով մեծ, համայնապարփակ 

                           1. ծովի նման անսահմանորեն ծավալված՝տարածված,  

    շենշող-1. ուրախ, զվարթ, 2.պայծառ, լուսափայլ, լուսավոր, 3. փխբ. փայլուն, ցայտուն  

5. Ապա ուրեմն նրա արվեստի արհեստը, չնայած (թեև, թեպետ, թեկուզ)  անհամեմատորեն 

    դժվար է մյուսներից, անհամեմատորեն վաղանցուկ է, ավա՜ղ: - զիջման պարագա 

6. ակրատ, անթրոց, խութ, (ծովախարակ, ծովաժայռ), խանդակ, խրամատ, խորշակ, 

7. առ- առաջին, առձեռն, առափնյա / հոգեառ, առևտուր, փորձառու, շնչառություն և այլն,  

   ամենա – ամենազոր, ամենավատ / ամենակուլ, ամենագնաց, ամենահաղթ և այլն  

   հակ-հակադիր, հակընդդեմ, հակադարձ / ներհակ, հակում, հակվածություն և այլն  

   վեր-վերադարձ, վերսկսել,վերհաս/ վերին, վերև, վերոհիշյալ և այլն 
    տար- տարընթաց, տարակույս, տարակարգ /բեռնատար, տարուբերել, հոգատար և այլն 

   հար-հարադիր,հարաբերվել, հարակից/ հարիչ,հարել,հարված, կայծակնահար և այլն 

    փոխ- փոխարքա, փոխանցում, փոխակերպել/ փոխարեն, փոփոխել, փոխնիփոխ և այլն 

    բաց- բացահայտ, բացականչել, բացարկ,բացասել/ նորաբաց, բացատ, բացվածք և այլն     

   շար-շարադրանք, շարահյուսություն,/ երգաշար, սյունաշար, շարք 

   ստոր-ստորակետ, ստորադասել, ստորաքարշ/ ստորին, ստորություն 

8. խռովել, նբ.-1.խռովք՝ հուզմունք պատճառել, հուզել, 2.անհանգստացնել, խանգարել, 3.չբ. 

    հարաբերությունները խզել, չխոսել, 4. հուզվել, վրդովվել, հոգեպես անհանգիստ լինել, 5.փխբ.  

    անուշադրության մատնել, երես թեքել, լքել, 6. փխբ. ալեկոծվել, փոթորկվել, մոլեգնել  

9. Վսեմից մինչև ծիծաղելին մեկ քայլ է - Մի հասարակ բանով, քայլով մարդ կարող է բարձր 

     համարումից ծիծաղելի վիճակի մեջ ընկնել: Նապոլեոն Բոնապարտի խոսքն է, որ նա  

     ուղղել է Վարշավայում իր դեսպանորդին՝ Ռուսաստանից իր փախուստի առիթով:    

      Հերկուլեսը քառուղու առաջ - Ասվում է երկընտրանքի, երկմտանքի մոլորված վիճակի 

      մասին: Ըստ հունական դիցաբանության՝ Հերկուլեսը, քառուղու առջև կանգնած, չի 

      կողմնորոշվել՝ որ կողմը գնա: 



                                      

Գնահատման չափանիշներ  

1. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 1 միավոր: 

2. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է  1 միավոր: 

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

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

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

6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,2 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 0,25 միավոր: 

 

Բոլոր առաջադրանքների ուղղագրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 1, 

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

յուրաքանչյուրի համար  0,25 միավոր: 


