
Ֆրանսերենի մարզային փուլի պատասխանները և գնահատման չափանիշները 

9-10-րդ դասարաններ 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 

 

Ex.1 

1. son cou, 2. non, 3.des pucerons, 4.Au  Moyen  Âge, 5. beau 

Ex.2 

1. coûte, 2. bon marché, 3. occasion, 4.faire les courses, 5. rendre la monnaie, 6. soldes, 7. 

faire du shopping, 8. porte-monnaie, 9. échanger, 10.fait  payer. 

Ex.3 

1. Cela faisait quatre heures que nous étions partis. 

2.  La pluie n'avait pas cessé un seul instant. 

3. Il suffit d’un sourire pour que l’âme  entre dans le palais des rêves. 

4. C'était parfois une poussière de bruine très fine qui voilait le paysage. 

5. Parfois c'étaient de grosses gouttes qui s'abattaient avec fracas sur le pare-brise. 

 

Ex. 4/I  Ex. 4/II Ex. 5 

a) Lequel,  

b) Que 

c) Où 

d) Duquel 

e) Laquelle  

f) À laquelle   

g) Qui 

h) Auxquelles 

a) à  laquelle 

b) où 

c) dont 

d) auxquelles 

e) desquelles 

f) à laquelle 

g) auquel 

h) dont 

 

a) ouverte 

b) reçue 

c) fleuries 

d) nettoyées 

e) organisé 

 

 

Ex. 6 Ex. 7 Ex. 8 

a) en  répondant 

b) en levant 

c) en apprenant   

d) en ouvrant 

e)  en sortant 

 

1. – c 

2. – b 

3. – f 

4. – d 

5. – a 

 

1. –b 

2. –a 

3. –a 

4. –c 

5. –b 

6. –c 

7. –a 

8. –b 

9. –b 

10. -a 

 

 



 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

1. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.5 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 2,5 միավոր:  

 

2. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.25 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 2,5 միավոր:  

 

3. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 2 միավոր:  

 

4. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.25 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 4 միավոր:  

 

5. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 2 միավոր:  

 

6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 2 միավոր:  

 

7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 2 միավոր:  

 

8․ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.3 միավոր:  

Ընդհանուր գնահատականն է 3 միավոր: 

 


