I. ქართული ლიტერატურა
შეფასების სქემა
1. ამგვარად მოხდება შუშანიკისა და ვარსქენის განშორება; ამით ნათელი გახდება, რომ შუშანიკი ვარსქენის
სარწმუნოებრივ პოზიციას რადიკალურად უპირისპირდება.

ამ გზით შუშანიკი დაშორდება ვარსქენს ----------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. აბო ქრისტიანობისადმი თავის დამოკიდებულებას არაბების, სარკინოზების, ქვეყნის გამგებლების გამო
მალავდა; აბო უსაფრთხო ადგილს ეძებდა, რათა მონათლულიყო, ქრისტეს ნათელი მიეღო.

1. სარკინოზების ეშინოდა ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. რომ მონათლულიყო -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. აშოტ კურაპალატის სურვილის რეალური მიზეზი ის იყო, რომ მას „მეჭურჭლე ქალი“ უყვარდა; „ყოველი

მოგუითვალოს“ ნიშნავს - ყველაფერი თვლით ჩაგვაბაროს, ქონებასთან (საგანძურთან, საჭურჭლესთან)
დაკავშირებული ანგარიში გაასწოროს.

1. ქალი თავდავიწყებით უყვარდა ------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ანგარიში გაასწოროს --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
4. ავთანდილი ტარიელის მოსაძებნად თინათინის დავალებით მიდის; ავთანდილის სიტყვები ნიშნავს: ჩემს
მონაცვლედ შერმადინს ვტოვებ, ჩემს მაგივრობას შერმადინი გასწევს; ავთანდილი ღმერთს საყვედურობს,
რომ იგი მას უსამართლოდ ექცევა, თავს უსამართლობის მსხვერპლად მიიჩნევს; ავთანდილს ხატაელებმა
უამბეს, რომ ვეფხის ტყავით შემოსილი ჭაბუკი ნახეს, სანადიროდ წამოსულნი უცნობ მოყმეს გადაეყარნენ,
რომელმაც მათი ძმა დაჭრა; ავთანდილი ტარიელს არ დაეწია, რადგან მათს უეცარ შეხვედრას შეიძლება
დაპირისპირება მოჰყოლოდა; ავთანდილმა მარტოდ დარჩენილი ასმათი იმ მიზნით შეიპყრო, რომ მისგან
უცხო მოყმის ამბავი გაეგო.

1. თინათინის -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ჩემს ადგილს შერმადინი დაიკავებს --------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. მიაჩნია, რომ უსამართლოდ იტანჯება ------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
4. უცხო მოყმემ ძმა დაგვიჭრაო ------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
5. დაპირისპირებისათვის თავის ასარიდებლად ---------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. უცხო მოყმის ამბის გაგება სურდა ----------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
5. „ზე სიმართლით ავიბარგო“ ნიშნავს: სასუფეველში დავიმკვიდრო ადგილი; ადამიანს სიცოცხლის ფასადაც
რომ დაუჯდეს, სიკეთის მკეთებელს ბოროტი არ უნდა გაუთანაბროს.

1. საიქიოს ვცხონდე ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. სიკეთის მთესველი ბოროტს არ უნდა გავუტოლოთ ------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. ამ მონაკვეთში ჩანს მეფის გულუხვობა, ხელგაშლილობა; ჰიპერბოლა (დასაშვებია აგრეთვე: მეტაფორა).

1. გულუხვობა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. ჰიპერბოლა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.

7. ლირიკული გმირი მიმართავს სატრფოს, მიჯნურს, შეყვარებულს; თავს დატეხილ უბედურებას სიტყვებით
(მოთქმით) ვერ უშველი (დასაშვებია აგრეთვე: ღრმა მწუხარების სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია).

1. საყვარელ ქალს -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მოთქმა-გოდებით უბედურებას არ ეშველება --------------------------------------------------------------------- 1ქ.
8. პოეტი „ფუჭსა“ და „მხოლოდა ამაოებას“ ადამიანურ ყოფას, ამქვეყნიურ ცხოვრებას, წუთისოფელს
უწოდებს; ლექსის ამ მონაკვეთში მხილებულია სიხარბე, გაუმაძღრობა.

1. საწუთროს -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ხარბობა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
9. არჩილსა და კესოს ოთარაანთ ქვრივის ხათრი ჰქონდათ, ოთარაანთ ქვრივთან შეუთანხმებლად არ
უნდოდათ გადაწყვეტილების მიღება; ადამიანმა ის უნდა თქვას, რასაც ფიქრობს, სათქმელს შელამაზება არ
სჭირდება.

1. ერიდებოდათ ოთარაანთ ქვრივისა --------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. სათქმელი პირდაპირ უნდა ითქვას --------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
10. ქართველმა სარდლებმა მოითხოვეს, რომ მათი მთავარსარდალი თორნიკე ერისთავი ყოფილიყო,
„თორნიკე თუ არ გვესარდლა,/ხმალს არ მოვკიდებთ ხელსაო!“; ბერძნები ქართველებს დახმარების
სანაცვლოდ ზემო ქვეყნების გადაცემას ჰპირდებოდნენ.

1. ჯარისთვის თორნიკეს უნდა ესარდლა ----------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ტერიტორიების გადაცემას ------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
11. ამ სიტყვებში ჩანს ონისეს ვაჟკაცობა, უშიშრობა, თავგანწირვა, კეთილსინდისიერება, პატიოსნება; თემის
მოთავეებმა ხევისბერს უთხრეს, რომ მის შვილს ხევი არ გაუყიდია, შეცდომა ახალგაზრდობის გამო დაუშვა.

1. გულადობა -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ონისემ შეცდომა უნებურად დაუშვაო ------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
12. უშიშა იმან აღაშფოთა, რომ ალუდამ მუცალი ცხონებულად მოიხსენია, „იმ ცხონებულსა მუცალსა/რკინა
სდებიყო

გულადა!“;

ალუდამ

მუცალი

მარჯვენის

მოსაჭრელად

ვერ

გაიმეტა,

„ვერ

გავიმეტე

მუცალი/მარჯვენის მოსაჭრელადა...“; ალუდა ამ სიტყვებს თავისი ოჯახის წევრებს ეუბნება.

1. ალუდამ მუცალს ცხონებული უწოდა ------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. მკლავის მოსაჭრელად ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
3. დედასა და ცოლს ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
13. პლატონი თავს იმიტომ იკავებდა, რომ ბრეგაძეები ებრალებოდა; პლატონის სიზმარი ქონების გაყოფის
შიშს გამოხატავს.

1. ბრეგაძეები ეცოდებოდა ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ქონების გაყოფის შიშს ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.

14. მელქისედეკ კათალიკოსი კოჭლი იაკობის ღმერთთან შერკინების შესახებ საუბრობდა; არსაკიძემ იაკობის
ღმერთთან შერკინება დახატა.

1. ღმერთთან იაკობის შერკინების შესახებ -------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ღმერთთან მებრძოლი იაკობი დახატა --------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
15. ლირიკული გმირი სევდას, მწუხარებას გამოხატავს; პოეტს საყვარელი ქალის ხმაში ფარული დარდი
უყვარდა, „...ერთ დროს ფარული დარდი მიყვარდა!“

1. მონატრებას --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. დარდი ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
16. საოცნებო ქალთან დაშორებით გამოწვეულ განცდას ლირიკული გმირი შავი და თეთრი არაგვის
შეერთებასთან კონტრასტით გამოხატავს, „შავი არაგვი თეთრ არაგვს ერთვის...“; მეტაფორა.

1. შავი და თეთრი არაგვის შეერთებასთან კონტრასტით ------------------------------------------------------------1ქ.
2. მეტაფორა --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
17. მოთხრობის მთავარმა გმირმა ცხენი იმისთვის გაიტაცა, რომ ალავერდობაზე შეკრებილი მოქეიფეები
გამოეფხიზლებინა; ბრბო განსხვავებული პიროვნების მიმართ აგრესიულ, სასტიკ დამოკიდებულებას
ამჟღავნებს.

1. ღრეობის მონაწილეთა გამოსაფხიზლებლად ---------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მტრულს ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
18. „რაღაც ახალი“, რაც ამქვეყნად გაჩნდა, სიკვდილით დასჯაა; დიდი დაძინების ქარაფზე იგი
წელგამართული თავისი წელში მოხრილი მოძმეების გამო ადის.

1. სიკვდილით დასჯა ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. წელში გამართული ზუს გამო ---------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.

II. მხატვრული ტექსტის ანალიზი
Sefasebis kriteriumebi

weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 30. Tu abiturientis naSromi mocemuli teqstis perifrazia, TiToeuli miTiTeba mxolod erTi-ori winadadebiT aris Sesrulebuli an teqsti
mTlianad araadekvaturadaa gagebuli (anda gaurkveveli kaligrafiis gamo naSromis wakiTxva
ver xerxdeba), daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.

davalebis esa Tu is miTiTeba Sesrulebulad ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori
winadadebiT iqneba pasuxi gacemuli.

naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VIII, IX da X kriteriumebiT ar Sefasdeba!
I kriteriumi
#

mocemuli teqstis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi
4

1.

teqsti Rrmadaa gaazrebuli, naSromSi igrZnoba avtoris umTavresi
saTqmelisa da emociuri mizandasaxulobis wvdoma.

2.

teqsti adekvaturadaa gagebuli.

3

3.

erT SemTxvevaSi SeiniSneba teqstis araadekvaturi gageba.

2

4.

erTze met SemTxvevaSi teqsti araadekvaturadaa gagebuli.

1

teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli.
5.

0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

naSromis ageba

qulebi

1.

naSromi upasuxebs samive miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

3

2.

naSromi upasuxebs sam miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an naSromi upasuxebs or miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

2

3.

naSromi upasuxebs or miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an
naSromi upasuxebs erT miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

1

4.

naSromi upasuxebs erT miTiTebas, Tumca teqsti ar aris organizebuli
an/da abzacebi arasworadaa gamoyofili.

0

III kriteriumi

#

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

2

1.

davaleba adekvaturad aris gaazrebuli, ar aris sakiTxidan gadaxvevis
arc erTi SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu citatis damowmeba,
romlebic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).

2.

3.

davalebis piroba ZiriTadad adekvaturad aris gaazrebuli, Tumca erT
SemTxvevaSi SeiniSneba davalebis pirobis araadekvaturi gageba an aris
sakiTxidan gadaxvevis oriode SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu
citatis damowmeba, romelic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).
davalebis piroba araadekvaturadaa gaazrebuli.

1

0

IV kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

qulebi

1.

msjeloba samive miTiTebis mixedviT dasabuTebulia (argumentirebulia)
da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT.

6

2.

3.

4.

5.

msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli
teqsturi masaliT.
msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris
Sesrulebuli
(perifrazia
an
msjeloba
oriode
winadadebiTaa
gadmocemuli).
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo ori miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli
teqsturi masaliT.
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, meore miTiTebis mixedviT msjelobisas
argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli teqsturi
masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa gadmocemuli).

5

4

3

2

6.

7.

samive miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT.
ori miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba
saerTod ar aris Sesrulebuli; an msjeloba erTi miTiTebis mixedviT
dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo
danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli; anda erTi miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar
aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli.

1

0

V kriteriumi

#

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

qulebi

1.

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia araerTi mxatvruli saSualeba da damowmebuli magaliTebi sworia.

3

avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia
araerTi mxatvruli saSualeba, Tumca erT SemTxvevaSi magaliTi
arasworia anda msjeloba avtoris stilis Sesaxeb aradamajerebelia,
Tumca gamoyofilia araerTi mxatvruli saSualeba da damowmebuli
magaliTebi sworia.
msjeloba

2.

3.

4.

naSromSi aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, magram ar aris gamoyofili arcerTi mxatvruli saSualeba; naSromSi ar aris msjeloba
avtoris stilis Sesaxeb, magram gamoyofilia ramdenime mxatvruli
saSualeba,
Tumca
damowmebul
mxatvrul
saSualebaTagan
erTi
arasworia.
naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, gamoyofili mxatvruli saSualebebi arasworia an naSromSi ar aris msjeloba teqstis
mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb.

2

1

0

VI kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba da zogadi ganaTleba.

3

2.

3.

4.

naSromSi
nawilobriv
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis unari, Tumca mkafiod gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba;
anda
naSromSi
mkafiod
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis
unari,
SexedulebaTa
da
SefasebaTa
araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba.
naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi ganaTlebac da
damoukidebeli azrovnebis unaric; an ar gamovlinda abiturientis
damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda
abiturientis zogadi ganaTleba; anda naSromSi nawilobriv gamovlinda
abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari, magram ar gamovlinda
abiturientis zogadi ganaTleba.
naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari,
agreTve ar gamovlinda abiturientis zogadi ganaTleba.

2

1

0

VII kriteriumi

#

faqtobrivi sizuste

qulebi

1.

naSromSi ar aris daSvebuli faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VIII kriteriumi

#

leqsika da stili

qulebi

3

1.

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, gvxvdeba oriode
stilistikuri xarvezi.
naSromSi
azri
enobrivad
(leqsikurad)
zustadaa
gamoxatuli,
mTlianobaSi daculia naSromis stilis erTgvarovneba, Tumca gvxvdeba
ramdenime stilistikuri xarvezi.

2

leqsika mwiria, gvxvdeba araerTi

1

2.

2.

naSromSi azri gasagebia,
stilistikuri xarvezi.

magram

3.

Txzuleba stilistikurad gaumarTavia (zogierTi monakveTis azris
gageba Wirs).

0

IX kriteriumi

#

morfologia-orTografia da sintaqsi

qulebi

1.

ar aris orze meti Secdoma.

3

2.

ar aris oTxze meti Secdoma.

2

3.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

4.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

X kriteriumi

#

punqtuacia

qulebi

1.

ar aris samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

