
Հայոց լեզվի օլիմպիադայի մարզային փուլ – 2022թ․  
12-րդ դասարան 

Պատասխաններ 

2. սքեմ-կրոնավորի հագուստ, փարաջա 

   դիտապաստ- դիակի պես գետնին ընկած՝ տապալված 

   խանդաղատանք- գորով, սեր 

   տխեղծ-խելապակաս, տհաս, բթամիտ և այլն 

   պղերգ- ծույլ, անկյալ, անբան 

   հախուռն-  ա., մոլեգին, կատաղի, բ. համարձակ, խիզախ,գ.առանց կշռադատելու 

   դիրտ- մրուր, նստվածք, տակուցք 

   հանգույն- նման, համանման, նմանօրինակ 

  զգլխիչ- արբեցնող, հմայիչ, դյութիչ և այլն 

  բարբաջանք-ցնդաբանություն հիմարաբանություն 

3. առ- առանց, առերես, առաջ, առկախ, առձեռն,  առմիշտ, առողջ, առկա,                                                                                     

4. բերանը ջուր առնել- լեզվի կապերն արձակել  

   երկինք հանել- հողին հավասարեցնել,  

   խղճի մտոք-խղճին հակառակ,  

   յոթ սարի հետևում-քթի տակ 

5. վախենալ – ենթակա                            

   գործելուց, - պատճառի պարագա,  

   կրկնելուց- անջատման խնդիր  

   խուսափել – ուղիղ խնդիր  

   իրագործելուն- հանգման անուղղակի խնդիր 

6. շատ են – մկբ.  հաղթահարելի են- ած. հատկանիշ է – գոյ. պետք չէ – գոյ. ցավալի է 

   ած. ուժեղ  է ու խոհուն- ած. քայլ է-գոյ. 

7. հետո- կապ, մակբ., սակայն- վեր. շաղկապ,  թող- վեր. բայ., անգամ- կապ, վեր., ած.   

8. ուզում ես ծիածան տեսնել՝  պետք է դիմանաս անձրևին- հաջողության հասնելու 

   համար պետք է հաղթահարել դժվարությունները 

   ռուբիկոնն անցնել-վճռական, աննահանջ քայլ կատարել  

   վսեմից մինչև ծիծաղելին մեկ քայլ է- մի հասարակ քայլով մարդ կարող է բարձր 

   համարումից ծիծաղելի վիճակի մեջ ընկնել, բարձունքից գահավիժել  

    պյուռոսյան հաղթանակ- կարծեցյալ հաղթանակ՝ հաջողություն (որ այնքան վնասներ  է 

    հասցնում, որ պարտության՝անհաջողության է հավասար 

9. ա.կազմվում է –ած վերջավորությամբ, բ. փոխանվանաբար գործածվելիս հոլովվում է ի  

   հոլովմամբ, գ. դառնում է հոգնակի, դ.հոդ է ստանում, ե.կատարում է գոյականին բնորոշ 

   պաշտոններ, 6. ուղիղ կամ հոլովված ձևերով կարող է լինել ենթակա, ստորոգելի, 

   գոյականական և բայական անդամների լրացումներ: 
 

Գնահատման չափանիշներ 

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

Հարց  3. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,25 միավոր: 

Հարց  4. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,25 միավոր: 

Հարց  5. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,4 միավոր: 

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

Հարց  7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,25 միավոր:                                                                                                   

Հարց  8. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,25 միավոր: 

Հարց  9. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0,4 միավոր: 

 

Ուշադրություն։ Բոլոր առաջադրանքների ուղղագրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է      

1 կետադրականի համար՝ 0,5 միավոր, քերականական, ոճական և տողադարձի սխալներից 

յուրաքանչյուրի համար՝ 0,25 միավոր: 

 


