
Հայոց լեզվի հանրապետական փուլի հարցաշարերի պատասխանները և  

գնահատման չափանիշներ - 9-րդ դասարան 

 

Պատասխանները՝ 

2. երկնուղեշ - բարձրուղեշ, բարձրասաղարթ, դեպի երկինք ձգվող ճյուղերով  

    կնգուղ-1. հոգևորականի սրածայր՝ կոնաձև գլխարկ, վեղար,  2. բամբակի բույսի խակ՝ 

    չբացված կոնաձև բողբոջ,  

   ամպհովանի –մեծ հովանոց 

   դալարիրան- նրբիրան, բարակիրան, մատղաշ    

   աղեմորմոք- աղեկտուր, աղեկեզ և այլն,  

    հոգեվարք-մահվան տագնապ, հոգին ավանդելու րոպեները, 

    շենշող-պայծառ, զվարթ, ուրախ,    

    ջրարբի-ոռոգված, ջրով արբեցած՝ հագեցած, ջրառատ 

    պարատ- բարեբեր, արգավանդ, արգասավոր և այլն 

   սոսափ – տերևների՝ օրորվելուց առաջացող մեղմ ձայնը, շնկշնկոց  

3. ապրելու – անորոշի սեռ. հատկացուցիչ / որոշիչ,  

   մեռնող- ենթակայական, որոշիչ  

    զբոսնելիս- համակատար, բացահայտիչ,  

   գրկած- հարակատար, ձևի պարագա     

    անցնելը- անորոշ, ենթակա,  

    փրկել- անորոշ, հայց. ուղիղ խնդիր, 

    փրկված- հարակատար, որոշիչ,  

   տեսնելուն պես- անորոշի տրական+ կապ, ժամ. պարագա 

4. Նորատունկ ծառերը, հենց (հենց որ)  տեսնում էին տղային, ... 

   Տղային տեսնում էին թե չէ, նորատունկ ծառերը...    

 Ժամեր առաջ հոգեվարք ապրող տունկը հայտնվեց  շենշող այգում: 

5. ...աղերսում էր թխկենուն, որ/կամ/թխկենին օգնի իրեն, հետ տանի իր սաղարթները, ապա  

    աղեմորմոք մրմնջում, որ ապրելու տենչը իր սրտում՝ ինքը նրանից ընդամենը լույսի  մի շող է 

    խնդրում:            

8. ամպ-հով-անի, դեղ- ին-ա-մած, հոգի-ա -վար-ք ջր-արբ-ի, բեր-ք-ա-տու, մեղմ-ա-հնչ-յուն 

9.երախտագիտություն-երախտիքը գնահատելը, երախտագետ լինելը, շնորհակալություն 

  երախտիք – 1.լավ՝ բարի գործ, բարերարություն, 2.օգտակար գործ, 3.փխբ. վաստակ, 

  գիտության՝ արվեստի բնագավառում թողած մեծ ավանդ 

  հառել-սևեռել, գամել, ուշադիր նայել,   

  հառնել-1.բարձրանալ, կենդանանալ,վեր ձգվել 2. ծագել, առաջանալ 

 

Գնահատման չափանիշները՝ 

Հարց  1. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է  1 միավոր: 

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  1 միավոր: 

Հարց  5. Ճիշտ պատասխանը գնահատվում է  2 միավոր: Յուրաքանչյուր սխալի համար 

               հանվում է 0, 4:                                                                                                   

Հարց  6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է  1 միավոր:                                                                                                   

Հարց  7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան  գնահատվում է 0, 5  միավոր:  

Հարց  8. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է  0, 2  միավոր:                                                                                                   

Հարց  9. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է  0, 25   միավոր: 
 

Բոլոր առաջադրանքների ուղղագրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 1 կետադրականի համար՝        

0,5 միավոր, քերականական, ոճական և տողադարձի սխալներից յուրաքանչյուրի համար՝ 0,25 միավոր: 

 


