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sagamocdo krebuli warmoadgens `Sefasebisa da gamocdebis erovnuli centris~ 
sakuTrebas da daculia saqarTvelos kanoniT `saavtoro da momijnave uflebebis 
Sesaxeb~. `Sefasebisa da gamocdebis erovnuli centris~ nebarTvis gareSe dauSvebelia 
teqstSi raime cvlilebis Setana, reproduqcia, Targmna da sxva saSualebebiT (rogorc 
beWdviTi, aseve eleqtronuli formiT) gavrceleba, agreTve ikrZaleba sagamocdo 
krebulebis gamoyeneba komerciuli miznebisaTvis. 

 

 

 

 

 



Mmaswavleblebis sagnobrivi gamocdisa da kompetenciisa 
dasadasturebeli testirebis programa 

 
a) qarTuli ena 

 

I. Sesavali 
 
1. qarTuli ena rogorc qarTveli eris saerTo erovnuli ena da saqarTvelos saxel- 

mwifo ena. qarTuli enis adgili msoflio enaTa Soris. qarTveluri enebi. qarTuli 
enis roli da mniSvneloba qarTveluri tomebis erovnuli da saxelmwifoebrivi Ca- 
moyalibebis procesSi. 

2. qarTuli saliteraturo enis dasabami da misi ganviTarebis ZiriTadi etapebi. qar- 
Tuli damwerlobis Camoyalibebisa da mwignobrobis ganviTarebis ZiriTadi etapebi. 
qarTuli saliteraturo enis ganviTarebis periodebad dayofis problema. anton I 
da qarTuli saliteraturo ena. samocianelTaA roli axali qarTuli saliteratu- 
ro enis damkvidrebis saqmeSi. TaobaTa da SexedulebaTa brZola saliteraturo 
enis ganviTarebis sakiTxebze. 

3. Tanamedrove saliteraturo qarTuli rogorc mravalfunqciuri saxelmwifo ena _ 
srulfasovani komunikaciis, mwerlobisa da mecnierebis ena. 

4.  qarTuli saliteraturo ena da erovnuli ena. qarTuli enis dialeqtebi da sxva 
enobrivi qvesistemebi _ qarTuli saliteraturo enis gamdidrebis wyaro da enobriv 
variantulobaTa ZiriTadi mizezi. normaTa dadgenis principebi. normatiuli muSao- 
bis dRevandeli mdgomareoba. 

 
 

II. fonetika-fonologia 
 
5.  Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis fonemuri struqtura. bgera da fonema. 

anbani. xmarebidan gasuli asoebi. xmovnebi da Tanxmovnebi. xmovanTa klasifikacia. 
TanxmovanTa klasifikacia. 

6. marcvali. Ria da daxuruli marcvali. damarcvlis safuZveli da gadatanis wesebi 
qarTulSi. 

7. ZiriTadi fonetikuri movlenebi. 
8. sityvisa da frazis maxvilis sakiTxi qarTul saliteraturo enaSi. 

 
 

III. morfologia 
 
9.  sityva. sityva morfologiuri TvalsazrisiT: formacvalebadi da formaucvleli 

sityvebi. srulmniSvnelovani da damxmare sityvebi. gramatikuli kategoriis raoba. 
sityvis morfologiuri agebuleba: Ziri, fuZe, morfema (afiqsebi). afiqsTa klasifi- 
kacia. 

10. metyvelebis nawilebis klasifikacia. 
11. arsebiTi saxeli. arsebiT saxelTaA dajgufeba Sinaarsis mixedviT. arsebiT saxel- 

TaAbruneba. brunvebi da maTi niSnebi. brunvaTa rigi. brunebis tipebi da maTi gamo- 
yofis safuZveli. sakuTar saxelTa bruneba. Taviseburad brunebadi arsebiTi saxe- 
lebi. Tandebuliani brunvebi. adgilobiTi (lokaluri) brunvebis sakiTxi. nawilaki- 
ani brunvebi. 

12. arsebiTi saxelis brunebasTan dakavSirebuli marTlweris sakiTxebi. 
13. zedsarTavi saxeli. viTarebiTi da mimarTebiTi zedsarTavi saxeli. TanxmovanfuZiani 

da xmovanfuZiani zedsarTavi saxelis bruneba calke da arsebiT saxelTan erTad 
pirdapiri da Sebrunebuli wyobiT. naTesaobiTSi dasmuli saxelis bruneba arsebiT 
saxelTan erTad pirdapiri da Sebrunebuli wyobiT. 

14. zedsarTavi saxelis brunebasTan dakavSirebuli marTlweris sakiTxebi. 
15. ricxviTi saxeli. raodenobiTi, rigobiTi da wilobiTi ricxviTi saxelebi. raodeno- 

biTi ricxviTi saxeli Sedgenilobis mixedviT. ricxviTi saxelis bruneba calke da 
arsebiT saxelTan erTad. nawilakiani ricxviTi saxeli da misi bruneba. 

16. ricxviT saxelTan dakavSirebuli marTlweris sakiTxebi. 
17. nacvalsaxeli. nacvalsaxelTa jgufebi. nacvalsaxelTa bruneba calke da arsebiT 

saxelTan erTad. nawilakian nacvalsaxelTa bruneba. 



18. nacvalsaxelTan dakavSirebuliAmarTlweris sakiTxebi. 
19. zmna. zmnis kategoriebi. pirisa da ricxvis asaxva zmnaSi. piris romloba, rogoroba. 

pirTa raodenoba erT formaSi. subieqturi da obieqturi piris niSnebi. subieqturi 
da obieqturi wyoba. inversia da misi safuZveli. zmniswini. misi adgili da funqcie- 
bi. zmniswinis martivi da rTuli saxeebi. zmniswinis Zveli saxiT xmareba. uzmniswi- 
no zmnebi. dro. gezisa da orientaciis sakiTxi. kilo. aspeqti. gzisoba. gardamavlo- 
ba. dinamikuroba-statikuroba. gvari. konversia. qceva. gardamavloba da qceva. qceva- 
nakli zmnebi. kontaqti. kontaqti da gardamavloba. mwkrivi. mwkrivTa raodenoba da 
klasifikacia seriaTa mixedviT. seriebad dayofis safuZveli. zmnis Ziri, fuZe da 
Tema. Temis niSnebi. erTTemiani da orTemiani zmnebi. fuZedrekadi (xmovanmonacvle) 
zmnebi. Taviseburi zmnebi. zmnis uRvlileba. 

20. zmnis formawarmoebasTan dakavSirebuli marTlweris sakiTxebi. SualobiTi kontaq- 
tis formaTa marTlwera. 

21. saxelzmna: sawyisi da mimReoba. sawyisis (masdaris) warmoeba. mimReobaTa warmoeba. 
sawyisSi da mimReobaSi Semavali zmnis kategoriebi. sawyisi da mimReoba rogorc sa- 
xeli. 

22. zmnizeda. zmnizedaTa dajgufeba funqciisa (adgilisa, droisa, viTarebisa, mizezisa, 
miznisa) da formis mixedviT. zmnizedis marTlwera. 

23. Tandebuli. calke mdgomi da saxelTan Serwymuli Tandebulebi. zmnizeda Tandebu- 
lis mniSvnelobiT. 

24. kavSiri. kavSiris saxeebi. maerTebeli da maqvemdebarebeli kavSirebi. 
25. Sorisdebuli. SorisdebulTa jgufebi. 
26. nawilaki. nawilakTa jgufebi. 

 
 
IV. sintaqsi 

 
27. winadadeba rogorc sintaqsuri erTeuli. 
28. sintagmis cneba. sityvaTa sintaqsuri SekavSirebis saxeebi: SeTanxmeba, marTva, mirT- 

va. marTvisa da SeTanxmebis specifikuroba qarTulSi. 
29. winadadebis mTavari wevrebi: 

a) Semasmeneli. Semasmenlis kiTxvebi. martivi da Sedgenili Semasmeneli. 
b) qvemdebare. sintaqsuri urTierToba qvemdebaresa da Semasmenels Soris. 
g) pirmimarTi damatebebi. pirdapiri da iribi damateba da maTi specifikuroba qar- 

TulSi. sintaqsuri urTierToba pirmimarT damatebebsa da Semasmenels Soris. 
30. winadadebis meorexarisxovani wevrebi: 

a) ubralo damateba. ubralo damatebis brunvebi (uTandebulo da Tandebuliani). 
ubralo damatebis sintaqsuri urTierToba winadadebis sxva wevrebTan. 

b) gansazRvreba. SeTanxmebuli, marTuli da marTul-SeTanxmebuli gansazRvrebebi. 
arsebiTi saxelis gamoyeneba gansazRvrebad (adieqtivacia) da piruku, zedsarTa- 
visa – qvemdebared (substantivacia). 

g) garemoeba. garemoebaTa klasifikacia: drois, adgilis, viTarebis, mizezisa da 
miznis garemoebebi. brunvis formebi (uTandebulo da Tandebuliani), rogorc ga- 
remoebis gadmocemis saSualebebi. 

31. winadadebis tipebi modalobis mixedviT: TxrobiTi, kiTxviTi, Zaxilisa, brZanebiTi 
da kiTxva-Zaxilisa. maTi gamoxatvis saSualebani: intonacia, sityvaTa wyoba, damxma- 
re sityvebi da nawilakebi. 

32. winadadebis tipebi agebulebis mixedviT: martivi, Serwymuli da rTuli. 
33. martivi winadadeba. martivi winadadebis tipebi wevrTa Semadgenlobis mixedviT. 
34. erTSemadgenliani winadadeba. erTSemadgenliani winadadebis tipebi. arasruli wina- 

dadebis garCeva erTSemadgenliani winadadebisagan. saxeldebiTi winadadeba. 
35. Serwymuli winadadeba. Serwymuli winadadebis tipebi. erTgvar wevrTa SeerTebis sa- 

Sualebani: ukavSiro da kavSiriani SeerTeba. Semasmenlis SeTanxmeba ricxvSi erT- 
gvar qvemdebareebTan. qvemdebaris brunva sxvadasxva gvaris zmniT gadmocemul erT- 
gvarSemasmenlian winadadebaSi. 

36. sityvaTa wyoba winadadebaSi. sityvaTa wyobis mniSvneloba stilistikisaTvis. 
37. gankerZoebuli sityvebi da gamoTqmebi. 



38. winadadebasTan gramatikulad daukavSirebeli sityvebi. mimarTva, Sorisdebuli, mi- 
gebiTi nawilakebi. am sityvebTan sasveni niSnebis gamoyenebis wesebi. 

39. rTuli winadadeba. Tanwyoba (parataqsi) da qvewyoba (hipotaqsi). 
40. rTuli Tanwyobili winadadeba. SeerTebis saSualebani (intonacia, maerTebeli kav- 

Sirebi). Tanwyobil winadadebaTa azrobrivi urTierTmimarTeba. sasveni niSnebi 
rTul Tanwyobil winadadebaSi. 

41. rTuli qvewyobili winadadeba. damokidebuli winadadebis garegani da Sinagani niS- 
nebi. kiTxvis dasma, maqvemdebarebeli kavSirebi da sityvebi. sakorelacio sityva 
mTavar winadadebaSi. damokidebul winadadebaTa klasifikacia adgilis, kavSirisa 
da funqciis mixedviT. 

42. rTuli qvewyobili winadadeba erTi an ramdenime damokidebuli winadadebiT. qvewyo- 
bis saxeebi. 

43. sityvaTa wyoba mTavarsa da damokidebul winadadebaSi. kavSirTa da sakorelacio 
sityvaTa adgili mTavarsa da damokidebul winadadebaSi. sasveni niSnebis saxeebi da 
adgili rTul qvewyobil winadadebaSi. 

44. Sereuli saxis rTuli winadadeba. 
45. damokidebuli winadadebis wevr-kavSirTa Sexamebis zogi sakiTxi mTavari winadade- 

bis asaxsnel wevrTan. 
46. sxvaTa sityva. pirdapiri da iribi naTqvami. sxvaTa sityvis nawilakebi. pirdapiri da 

iribi naTqvamis mniSvneloba stilistikisaTvis. sasveni niSnis saxeebi da adgili 
sxvaTa sityvasTan. sxvaTa sityvis marTlwera. 

47. mizezisa da miznis garemoebiTi damokidebuli winadadebebis aRrevis SemTxvevebi. 
 
 
V. leqsikologia 

 
48. leqsikologiis sagani, misi adgili sxva saenaTmecniero disciplinebs Soris. enob- 

rivi niSnis problema. leqsikuri erTeuli. leqsika. leqsikuri fondi. leqsikogra- 
fia. 

49. sityva mniSvnelobis TvalsazrisiT. sityvis gamoyeneba ZiriTadi da gadataniTi 
mniSvnelobiT. sityvis mniSvnelobis cvla istoriulad. mniSvnelobis gafarToeba, 
daviwroeba da `polarizacia~. sityvis polisemiuroba. polisemia da omonimia. sino- 
nimia, antonimia. 

50. frazeologizmebi da idiomebi. 
51. dialeqtizmebi, profesiuli leqsika, Jargoni, barbarizmebi, neologizmebi, arqaizme- 

bi. 
52. axal sityvaTa warmoqmnis ZiriTadi saSualebani. sityvawarmoeba rogorc leqsiko- 

logiis sagani. Zireuli da warmoqmnili saxelebi. afiqsuri sityvawarmoeba. warmoq- 
mnil saxelTa jgufebi mawarmoebeli afiqsebisa da Sinaarsis mixedviT. formamawar- 
moebeli afiqsebi sityvawarmoebiTi funqciiT. brunvisa da Tandebulian brunvis 
formaTagan warmoqmnili saxelebi. nasesxebi afiqsebi. 

53. Txzva (kompozicia) rogorc leqsikis gamdidrebis saSualeba. fuZegaorkeceba (re- 
duplikacia). kompozitebi fuZeTa Semadgenlobis mixedviT. erTcnebiani da orcnebia- 
ni kompozitebi. 

54. kompozitebis marTlweris sakiTxebi. 
 
 
VI. stilistika 

 
55. stilistika rogorc enaTmecnierebis dargi. stilistikis sagani. stilis raoba. 
56. funqciuri stilistika. mwignobruli da sasaubro stili. 
57. publicisturi, mxatvruli, samecniero da oficialur-saqmiani stili. 
58. leqsikuri stilistika. sityvaTa SerCeva mniSvnelobis mixedviT. paronimebi, evfemiz- 

mebi, Tavazianobis gamomxatveli sityvebi. 
59. stilistikuri xarvezebi: tavtologia, kalki, atrofia. 



sarekomendacio literaturis sia: 
 
1. avTandil arabuli, qarTuli metyvelebis kultura, Tb., 2004. 
2. Suqia afridoniZe, Cveni ena qarTuli, Tb., 2002. 
3. giorgi axvlediani, zogadi fonetikis safuZvlebi, Tb., 1999. 
4. Tamaz gamyreliZe, weris anbanuri sistema da Zveli qarTuli damwerloba, Tb., 1989. 
5. mariam TalakvaZe, qarTuli enis gramatikis swavlebis meTodika, Tb., 1959. 
6. Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis normebi, I, Tb., 1989. 
7. varlam Tofuria, qarTuli ena da marTlweris zogierTi sakiTxi, Tb., 1965. 
8. leo kvaWaZe, Tanamedrove qarTuli enis sintaqsi, Tb., 1977. 
9. biZina foCxua, qarTuli enis leqsikologia, Tb., 1974. 
10. qarTuli ena da literatura (maswavleblis biblioTeka), 5 tomad, Sedgenili gamoc- 

debis erovnuli centris qarTuli enisa da literaturis jgufis mier, qarTuli ena, 
redaqtorebi: elene babunaSvili da mzeqala SaniZe, I-II, Tb., 2009. 

11. qarTuli sityvis kulturis sakiTxebi, VII, Tb., 1985. 
12. akaki SaniZe, qarTuli enis gramatikis safuZvlebi, Tb., 1980. 
13. akaki SaniZe, Zveli qarTuli enis gramatika, Tb., 1976. 
14. arnold Ciqobava, enaTmecnierebis Sesavali, Tb., 1952. 
15. arnold Ciqobava, qarTuli enis zogadi daxasiaTeba, qarTuli enis ganmartebiTi 

leqsikoni, I, Tb., 1950 (calke gamocema, Tb., 1998). 
16. SoTa ZiZiguri, qarTuli enis Tavgadasavali, Tb., 1969; an: saenaTmecniero saubrebi, 

Tb., 1975. 
17. zurab WumburiZe, qarTuli saliteraturo enisa da stilis sakiTxebi, Tb., 1956. 
18. besarion jorbenaZe, ena da kultura, Tb., 1995. 

 

 
 
 

leqsikonebi: 
 
1. ilia abulaZe, Zveli qarTuli enis leqsikoni (masalebi), Tb., 1973. 
2. varlam Tofuria, ivane gigineiSvili, qarTuli enis orTografiuli leqsikoni, Tb., 

1998. 
3. zurab sarjvelaZe, Zveli qarTuli enis leqsikoni (masalebi), Tb., 1995. 
4. sulxan-saba orbeliani, leqsikoni qarTuli, I, Tb., 1991; II, Tb., 1993. 
5. Jurnalistis stilistikuri cnobari, Tb., 2002. 
6. Jurnalistis orTografiul-stilistikuri leqsikoni, Tb., 2009. 
7. qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni, I-VIII, Tb., 1950-1954; I-III, Tb., 2009-2015.  
8. qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni, erTtomeuli, Tb., 1986. 

 

 

b) qarTuli literatura 
 

I. mxatvruli teqstis analizisaTvis aucilebeli literaturismcodneobiTi 
terminebi: alegoria, aliteracia, aluzia, andaza, asonansi, aforizmi, balada, 
biografia, ganmeoreba, gapirovneba, gmiri, groteski, dialogi, drama, elegia, 
epigrafi, epiTeti, epilogi, eposi, ese, zRapari, Tema, Tqmuleba, igav-araki, idea, 
intonacia, ironia, iumori, kolizia, komedia, kompozicia (kompoziciuri elementebis 
CaTvliT), legenda, leqsi, lirika, licencia, memuari, metafora, miTi, moTxroba, 
monologi, motivi, mxatvruli ena, mxatvruli saxe, novela, peizaJi, perifrazi, 
personaJi, piesa, poezia, poema, portreti, proza, prologi, Janri, remarka, 
reminiscencia, riTma, ritmi, romani, satira, saxe, simbolo, siuJeti, strofi, taepi, 
tragedia, tropi, fabula, Sairi, Sedareba, citata, xasiaTi, xatovani Tqma, himni, 
hiperbola. 

II. literaturuli procesis ZiriTadi etapebi: sasuliero mwerloba, klasikuri xanis 
mwerloba, aRorZinebis xanis mwerloba, romantizmi, realizmi, modernizmi, postmo- 
dernizmi. 

III. rekomendebul avtorTa da nawarmoebTa CamonaTvali: 
1. hagiografia da himnografia: `cxorebaÁ wmidisa ninoÁsi~, `wamebaÁ wmidisa SuSanikisi 

dedoflisaÁ~, `wamebaÁ wmidisa da netarisa haboÁsi~, `sibrZne balahvarisi~, `cxo- 



rebaÁ wmidisa grigol xanZTelisaÁ~, `cxorebaÁ netarisa mamisa Cuenisa iovanesi da 
efTÂmesi~, `qebaÁ da didebaÁ qarTulisa enisaÁ~, `galobani sinanulisani~. 

2. klasikuri xanis mwerloba: `amirandarejaniani~, `abdulmesiani~, `Tamariani~, `visra- 
miani~, `vefxistyaosani~. 

3. aRorZinebis xanis mwerloba: vaxtang VI, sulxan-saba orbeliani, daviT guramiSvili, 
besiki. 

4.  axali qarTuli literatura: aleqsandre WavWavaZe, grigol orbeliani, vaxtang or- 
beliani, nikoloz baraTaSvili, giorgi erisTavi, daniel WonqaZe, lavrenti ardazi- 
ani, ilia WavWavaZe, akaki wereTeli, aleqsandre yazbegi, vaJa-fSavela. 

5. uaxlesi qarTuli literatura: daviT kldiaSvili, vasil barnovi, niko lorTqifa- 
niZe, leo qiaCeli, konstantine gamsaxurdia, mixeil javaxiSvili, grigol robaqiZe, 
demna Sengelaia, polikarpe kakabaZe, galaktion tabiZe, tician tabiZe, paolo iaSvi- 
li, valerian gafrindaSvili, kolau nadiraZe, terenti graneli, giorgi leoniZe, 
simon Ciqovani, ioseb griSaSvili, levan goTua, giorgi SatberaSvili, lado asaTia- 
ni, mirza gelovani, niko samadaSvili, SoTa CantlaZe, murman lebaniZe, givi gegeWko- 
ri, guram rCeuliSvili, nodar dumbaZe, revaz inaniSvili, arCil sulakauri, oTar 
CxeiZe, jemal qarCxaZe, goderZi Coxeli, ana kalandaZe, muxran maWavariani, Wabua ami- 
rejibi, oTar WilaZe, guram doCanaSvili. 

 

sarekomendacio literatura: 
 

a) literaturuli kritika da publicistika 
 
1. kita abaSiZe, gons modiT! wignSi: `cxovreba da xelovneba~, Tb., 1971. 
2. kita abaSiZe, XIX saukune saqarTvelos literaturisaTvis, iqve. 
3.  iakob gogebaSvili, burji erovnebisa, wignSi: rCeuli Txzulebani xuT tomad, t. II, 

Tb., 1990. 
4.  revaz erisTavi, pasuxi Tavadi ilia WavWavaZis kritikisa, wignSi: qarTuli litera- 

turuli kritikis istoriisaTvis, Semdgeneli s. xuciSvili, t. I, Tb., 1954. 
5. vaJa-fSavela, kosmopolitizmi da patriotizmi, wignSi: TxzulebaTa sruli krebuli 

xuT tomad, t. V, Tb., 1961. 
6. vaJa-fSavela, kritika b. ip. varTagavasi, iqve. 
7. vaJa-fSavela, Pro domo sua, iqve. 
8. vaJa-fSavela, sad aris poezia? iqve. 
9. niko nikolaZe, kritika da misi mniSvneloba literaturaSi, Txzulebani, t. II, Tb., 

1960. 
10. grigol robaqiZe, akakis qnari, Tb., 1991. 
11. qarTuli literaturuli esse (96 esse), (Semdgeneli manana xelaia), Tb., 1986. 
12. geronti qiqoZe, erovneba, ena da esTetikuri kultura, wignSi: rCeuli Txzulebani 

sam tomad, t. II, Tb., 1964. 
13. geronti qiqoZe, Zveli iberielebis fsiqologiidan, iqve. 
14. akaki wereTeli, axirebuli furceli, wignSi: TxzulebaTa sruli krebuli TxuTmet 

tomad, t. XI, Tb., 1960. 
15. akaki wereTeli, raodenime sityva `Canguris~ Sesaxeb, iqve. 
16. giorgi wereTeli, ramdenime sityva zemouri imerlis goriselis statiazed, 

qarTuli literaturuli kritikis istoriisaTvis... t. I, Tb., 1954. 
17. ilia WavWavaZe, ai istoria, wignSi: TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, t. IV, 

Tb., 1955. 
18. ilia WavWavaZe, eri da istoria, iqve. 
19. ilia WavWavaZe, oriode sityva Tavad revaz Salvas Zis erisTavis kazlovis mier 

`SeSlilis~ Targmnazeda, iqve, t. III, Tb., 1953. 
20. ilia WavWavaZe, pasuxi, iqve. 
21. ilia WavWavaZe, saqarTvelos moambezed, iqve. 
22. ilia WavWavaZe, qvaTa RaRadi, iqve, t. VIII, Tb., 1957. 
23. ilia WavWavaZe, werilebi qarTul literaturaze, iqve, t. III, Tb., 1953. 
24. arCil jorjaZe, publicisti _ ilia WavWavaZe, wignSi: werilebi, Tb., 1989. 
25. barbare jorjaZe, T. ilia WavWavaZis kritikazed, wignSi: qarTuli literaturuli 

kritikis istoriisaTvis... t. I, Tb., 1954. 
26. barbare jorjaZe, pasuxs pasuxi, iqve. 



 
 

b) samecniero literatura 
 
1. kita abaSiZe, etiudebi XIX saukunis qarTuli literaturis istoriidan, Tb., 1962. 
2. guram asaTiani, saukunis poetebi, Tb., 1988. 
3. axali qarTuli literaturis istoria, t. I, Tb., 1956. 
4. akaki baqraZe, akaki wereTeli, ilia WavWavaZe, Txzulebani, t. I, Tb., 2004. 
5. baCana bregvaZe, rusTaveli da platoni, wignSi: dro da maradisoba, I, Tb., 2006, gv. 

237-456. 
6.  akaki gawerelia, grigol orbeliani, nikoloz baraTaSvili, rCeuli nawerebi, t. II, 

Tb., 1978. 
7.  manana gigineiSvili, iakob xucesis `SuSanikis wameba~, krebulSi: `naTeli qristesi. 

saqarTvelo~, t. I, Tb., 2003. 
8. laura grigolaSvili, daviT aRmaSeneblis `galobani sinanulisani~, Tb., 2005. 
9. Tamaz vasaZe, `vefxistyaosnis~ mxatvruli samyaro, Tb., 2003. 

10. mariam TaboriZe, vefxistyaosnis literaturul-esTetikuri analizi skolaSi, Tb., 
2000. 

11. revaz TvaraZe, gadasaxedi, Tb., 1997. 
12. gaioz imedaSvili, vefxistyaosani da qarTuli kultura, Tb., 1968. 
13. pavle ingoroyva, nikoloz baraTaSvili, ilia WavWavaZe, akaki wereTeli, wignSi: 

TxzulebaTa krebuli Svid tomad, t. I, Tb., 1963. 
14. korneli kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, t. I, Tb., 1980; t. II, Tb., 

1981. 
15. korneli kekeliZe, kulturuli damoukideblobisaTvis brZolis anarekli Zvel qar- 

Tul literaturaSi, wignSi: etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, t. 
IV, Tb., 1957. 

16. korneli kekeliZe, `wmida~ mxedari Zvel qarTul mwerlobaSi, iqve, t. II, Tb., 1945. 
17. mixeil kveselava, poeturi integralebi, Tb., 1977. 
18. grigol kiknaZe, vaJa-fSavelas Semoqmedeba, Tb., 1957. 
19. grigol kiknaZe, romantikosebidan realistebisaken, wignSi: axali qarTuli litera- 

turis istoria, t. I, Tb., 1956. 
20. vaxtang kotetiSvili, rCeuli nawerebi or wignad, wgn. I, Tb., 1965. 
21. giorgi leoniZe, gamokvlevebi da werilebi, Tb., 1958. 
22. levan menabde, Zveli qarTuli kulturis kerebi, Tb., 1992. 
23. iona meunargia, cxovreba da poezia nikoloz baraTaSvilisa, wignSi: qarTveli mwer- 

lebi, t. I, Tb., 1954. 
24. giorgi nadiraZe, rusTavelis esTetika, Tb., 1958. 
25. nodar naTaZe, sargis caiSvili, rusTaveli da misi poema, Tb., 1966. 
26. revaz siraZe, saxismetyveleba, Tb., 1982. 
27. revaz siraZe, qarTuli kulturis safuZvlebi, Tb., 2000. 
28. revaz siraZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, Tb., 2005. 
29. griver farulava, qarTuli hagiografia, krebulSi: `naTeli qristesi. saqarTvelo~, 

t. I, Tb., 2003. 
30. griver farulava, wm. grigol xanZTeli, iqve. 
31. qarTuli ena da literatura (maswavleblis biblioTeka), 5 tomad, Sedgenili gamoc- 

debis erovnuli centris qarTuli enisa da literaturis jgufis mier, Zveli qar- 
Tuli literatura, XIX saukunis qarTuli literatura, XX saukunis qarTuli li- 
teratura, redaqtorebi: revaz siraZe, griver farulava, baCana bregvaZe, daviT were- 
diani, nona leiaSvili da gulavr WareliSvili, III-V, Tb., 2009. 

32. geronti qiqoZe, rCeuli Txzulebani sam tomad, t. III, Tb., 1965. 
33. Tamaz Cxenkeli, mSvenieri mZlevari, Tb., 1989. 
34. sargis caiSvili, maradiuli saxeebi, Tb., 1981. 
35. sargis caiSvili, SoTa rusTaveli _ daviT guramiSvili, Tb., 1980. 
36. daviT werediani, anarekli, Tb., 2005. 
37. elguja xinTibiZe, aTonis qarTuli literaturuli skolis istoriisaTvis, krebul- 

Si: ivironi _ 1000, Tb., 1983. 
38. nikoloz janaSia, `SuSanikis wameba~, Tb., 1988. 
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ცვლილები 2021 წლის ტესტის ფორმატში  

 

2021 წელს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII კლასები) მასწავლებელთა კომპეტენციის 

დასადასტურებელი ტესტირების ფორმატში დაგეგმილია გარკვეული ცვლილებები. შემცირდა დავალებების 

რაოდენობა, რაც, ბუნებრივია, აისახა ტესტირების დროზე.  

ტესტი კვლავ სამი ნაწილისაგან შედგება: I. ქართული ენა; II. ქართული ლიტერატურა და  III. 

მხატვრული ტექსტის ანალიზი. ცვლილებები შეეხო ტესტის სამივე ნაწილს, კერძოდ: 

I. ქართული ენა – 2021 წელს სტილისტიკის, გრამატიკისა და პუნქტუაციის ცოდნა შემოწმდება 6 

ორქულიანი ღია ტიპის დავალებით, გასულ წელს ამ ტიპის დავალება იყო 7. ასევე ამოღებულია ერთი 

კომპლექსური (ოთხქულიანი) დავალება, რომელიც გრამატიკის თეორიულ ცოდნასა და სწავლებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს ამოწმებდა. დარჩა ორი კომპლექსური დავალება: 1. პუბლიცისტურ ტექსტში 

დასმულ პრობლემატიკაზე მსჯელობა, რომელიც შეფასდება 11 ქულით, ნაცვლად 7 ქულისა; 2. მოსწავლის 

ნაწერის შეფასება, რომელსაც ცვლილებები არ შეხებია. 

II. ქართული ლიტერატურა – 2021 წელს ლიტერატურის ცოდნა შემოწმდება 15 არჩევითპასუხებიანი 

დავალებით (15 ქულა), გასულ წელს ამ ტიპის დავალება იყო 20. 

III. მხატვრული ტექსტის ანალიზი – დავალების პირობა იგივე რჩება. ცვლილებები შეეხება შეფასების 

კრიტერიუმებს. მაქსიმალური შეფასება იქნება 20 ქულა (გასულ წელს ამ დავალების მაქსიმალური შეფასება 

იყო 15 ქულა).  

2020 წელს ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტს მოაკლდა 10  არჩევითპასუხებიანი დავალება 

(წაკითხულის გააზრება). როგორც დაკვირვებამ გვიჩვენა, შესაძლებელი გახდა ტესტირების ხანგრძლივობის 

შემცირება. 2021 წელს ტესტური დავალებების რაოდენობა კიდევ უფრო შემცირდა და მთლიანობაში 

შეადგინა 17 დავალება.  

ამდენად, 2021 წელს ტესტის მაქსიმალური ქულაა 70, ხოლო ტესტირების ხანგრძლივობა – 4 საათი.  

 

გთავაზობთ ტესტის ახალი ფორმატის ნიმუშსა და შეფასების კრიტერიუმებს. გთხოვთ ყურადღება 

გაამახვილოთ მე-7 დავალებისა და მხატვრული ტექსტის ანალიზის შეფასების კრიტერიუმებზე. 

 

ტესტის ნიმუში 

I. ქართული ენა 
 

(2) 1. მოსწავლემ დაწერა: თანამედროვე ყოფაში თანდათან სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიციაც 

იკარგება.     

მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. 

         განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა. 

 

(2) 2. მოსწავლემ დაწერა: ადამიანს ბავშვობის შთაბეჭდილებები ცხოვრების ბოლომდე მიყვება. 

 მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. 

    განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა. 
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(2) 3. მოსწავლემ დაწერა: საჭიროა ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა, რათა 

ეკონომიკური წინსვლა ვუზრუნველყოთ. 

 მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. 

  განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა. 

 

(2) 4. მოსწავლემ დაწერა: ობობა სწრაფად ითვისებს ოთახის კუთხე-კუნჭულებს და ქსელებს აბავს.  

 მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. 

    განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა. 

 

(2) 5. მოსწავლემ დაწერა: ბიჭებს, რომლებსაც ხის ქვეშ გრძელი სუფრა გაეშალათ,  

        ნაკვერჩხალზე მწვადებს აშიშხინებდნენ. 

  მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. 

   განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა. 

 

(2) 6. მოსწავლემ დაწერა: მწერალმა ზაფხული შვეიცარიაში ჟენევის ტბასთან მდებარე სოფელში 
გაატარა. 

  მიუთითეთ მას, რა შეცდომა დაუშვა. 

   განუმარტეთ მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს, რომ არ დაუშვას ანალოგიური შეცდომა. 

 

 (11) 7. წაიკითხეთ ნაწყვეტი არჩილ ჯორჯაძის წერილიდან: 

„ქართველს აქვს თავისი საკუთარი ტემპერამენტი და ხასიათი. მას მეტად უყვარს 

საკუთარი თავი; პირადობა მისი ბატონია, საზოგადო საქმე ძალდატანებაა. იგი მალე ინთება, 

მაგრამ უმალვე ქრება. მისი ენთუზიაზმი უფრო ფიზიოლოგიურია, ვიდრე ფსიქიკური. იგი 

შრომობს, ხშირად ბევრსაც შრომობს, მაგრამ მის შრომას გაუტანლობის ნიშნები ატყვია. არ 

უყვარს საერთო მუშაობა. იგი ინდივიდუალისტია. ჯგუფურობა სულს უხუთავს. იგი განზე 

იწევა, არ უთმობს სხვას იმას, რაც საჭიროა საერთო საქმის გაკეთებისათვის. და საერთო საქმე 

მას არ ეხერხება“. 

(2)  I. ჩამოაყალიბეთ, რა არის ამ ტექსტის მთავარი სათქმელი. 

(3) II. იმსჯელეთ, რამდენად აქტუალურია ეს პრობლემა დღეს. 

(2) III. ჩამოაყალიბეთ თითო არგუმენტი არჩილ ჯორჯაძის თვალსაზრისის როგორც  

 გასამყარებლად, ისე უარსაყოფად. 

(3) IV. იმსჯელეთ რომელი არგუმენტია თქვენთვის მისაღები და რატომ. 

   გაითვალისწინეთ: თუ ამ დავალების პასუხში თქვენ მიერ დაშვებული იქნება ერთი 

გრამატიკული ან პუნქტუაციური შეცდომა, ან სტილისტიკური ხარვეზი, დაგაკლდებათ 1 ქულა.

  

(12) 8. გაასწორეთ მოსწავლის ნამუშევარი ქვემოთ მოცემული სქემის მიხედვით და დაწერეთ 

კომენტარი. 
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 I. შეაფასეთ ნამუშევარი თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით და დაწერეთ შესაბამისი ქულები. 

თქვენი შეფასება დაასაბუთეთ შემდეგნაირად: I კრიტერიუმით შეფასების კომენტირებისას 

მოიხმეთ სათანადო მაგალითები თხზულებიდან; II და III კრიტერიუმებით შეფასების 

კომენტირებისას კი ამოიწერეთ ყველა შეცდომა და ხარვეზი (მხოლოდ მცდარი ფორმები და 

შესიტყვებები). თითოეულ მათგანს მიუწერეთ, რა ტიპს მიეკუთვნება – ორთოგრაფიულს, 

მორფოლოგიურს, პუნქტუაციურს, სინტაქსურსა თუ სტილისტიკურს.  

II. ჩამოაყალიბეთ სათანადო რჩევები, რომელთა გათვალისწინებაც დაეხმარება მოსწავლეს 

ანალოგიური დავალების უკეთ შესრულებაში. 

გაითვალისწინეთ: თუ ამ დავალების პასუხში თქვენ მიერ დაშვებული იქნება ერთი 

გრამატიკული ან პუნქტუაციური შეცდომა, ან სტილისტიკური ხარვეზი, დაგაკლდებათ 1 ქულა. 

შეფასების სქემა 

N კრიტერიუმები კრიტერიუმების განმარტება ქულები 

I მსჯელობის 

დასაბუთება 

(არგუმენტირება 

და ციტირება) 

ა) მსჯელობა მკაფიოა, არგუმენტირებულია, არგუმენტები გამყარებულია 

შესაბამისი მაგალითებით; 

ბ) მსჯელობა ნაწილობრივ არგუმენტირებულია, არ არის გამყარებული 

შესაბამისი მაგალითებით ან დაშვებულია ფაქტობრივი შეცდომა;  

გ) ტექსტი არაადეკვატურადაა გაგებული, მსჯელობა არადამაჯერებელია, 

მაგალითებიც არაადეკვატურად არის მოხმობილი. 

 

 

 

 

2 
 

1 

 

 

0 

II ლექსიკა და 

სტილი 

ა) აზრი ზუსტად და მკაფიოდ არის გამოხატული, ნაწერის სტილი 

გამართულია;  

ბ) აზრი ზუსტად არის გამოხატული, მაგრამ ლექსიკა მწირია ან გვხვდება 

სტილისტიკური ხარვეზები; 

გ) აზრი ძირითადად გასაგებია, მაგრამ ნაწერის სტილი გაუმართავია, 

გვხვდება არაადეკვატური ლექსიკა. 

2 
 

1 
 

 

0 

III ორთოგრაფია, 

მორფოლოგია, 

სინტაქსი და 

პუნქტუაცია 

ა) არ არის ამ ტიპის სამზე მეტი შეცდომა; 

ბ) არ არის ამ ტიპის ექვსზე მეტი შეცდომა; 

გ) ამ ტიპის შეცდომა ექვსზე მეტია. 

 

2 

1 

0 

 

მოსწავლისათვის შეთავაზებული დავალება: 

 

არსებობს მოსაზრება, რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება შეუძლებელია დიდი 

პასუხისმგებლობისა და მოვალეობის შეგნების გარეშე.  

არგუმენტირებული მსჯელობით დაეთანხმეთ ამ მოსაზრებას ან უარყავით იგი. 

მოსწავლის ნამუშევარი: 

თავისუფლება ჩემი აზრით ის ფასეულობაა, რომელიც ყველაზე მეტად ძვირფასია ადამიანისათვის. ეს 

არის მცნება, რომელიც ყოველმა ადამიანმა უნდა გაიაზროს. მისი მოპოვებისათვის ბრძოლაა საჭირო. 
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შენარჩუნება კი რთულია. შეუძლებელია ადამიანი იყოს თავისუფალი, თუ მისი ქვეყანა არ არის 

დამოუკიდებელი.  

თავისუფლება საკუთარ ნება-სურვილის მიხედვით მოქმედებას გულისხმობს. თუმცა ეს არ ნიშნავს 

ზნეობის, ნორმებისა და ფასეულობების უარყოფას. საზოგადოების თითეული წევრის მოვალეობაა, ისე 

შეძლოს თვით გამოხატვა, რომ სხვისი თავისუფლება არ შეზღუდოს. ყოველმა ჩვენთაგანმა უნდა შეიცნოს 

თავისუფლების ჭეშმარიტი არსი, დაიცვას თავისი საკუთარი თავისუფლება და არ ხელჰყოს სხვისი.  

ლიბერალიზმი, რომელიც უმცირესობების მიმართ შემწყნარებლობას ქადაგებს ჩვენ საზოგადოებაში, 

ხშირად, არასწორედ არის აღქმული და უზნეობის პროპაგანდასთანაც კი იგივდება. თავისუფლების 

არასწორი გაგება იწვევს არეულობას, სრულ ანარხიას.  

თავისუფლების განცდას თან უნდა ახლდეს პასუხისმგებლობისა და მოვალეობის შეგნება. მხოლოდ ამ 

შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ღირსეული საზოგადოება.  

 

 

II. ქართული ლიტერატურა 

 

  (1) 9. ვარსქენის შეკითხვაზე, თუ როგორ იყო მის მიერ ნაგვემი შუშანიკი, ერთ-ერთმა მცველმა 

უპასუხა:  

„შიმშილითა უფროის  ხოლო მოკუდების, რამეთუ არარას მიიღებს საზრდელსა“. 

            რა უპასუხა ვარსქენმა მცველს? 
 
            ა) დაე, მოკვდესო.  

ბ) ვაითუ მოკვდესო. 

გ) იქნებ გადარჩესო. 

დ) საზრდელი მიაწოდეთო. 

 

(1) 10. იოანე საბანისძის „აბო თბილელის წამებაში“ ავტორი აბოს შესახებ წერს, რომ იგი 

„გვირგვინოსან  იქმნა ქრისტეის მიერ“. 
 

როგორ უნდა გავიგოთ ავტორის ეს სიტყვები? 
 

ა) აბოს, ქრისტეს მსგავსად, ეკლის გვირგვინი დაადგეს. 

ბ) აბომ, ქრისტეს მსგავსად, დიდება მოიპოვა. 

გ) აბო ქრისტემ ღვთაებრივი დიდებით შემოსა.  

დ) წამებული აბო თანამოაზრეებმა გვირგვინით შეამკეს. 

  

(1) 11.  გაიხსენეთ გიორგი მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“. 

 

როგორ მოექცა გრიგოლ ხანძთელი „სიძვის დედაკაცს“? 

 

ა) მამაშვილურად დაარიგა და აფხაზეთში გაგზავნა. 

ბ) შეაჩვენა და ცოდვათა მოსანანიებლად მერეში გაგზავნა. 

გ) ცოდვა შეუნდო და მერეს მონასტერში წაიყვანა.  
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დ) წელზე საბელი შემოარტყა და დასასჯელად გადასცა. 

 

(1) 12. „ვეფხისტყაოსნის“ ერთ-ერთ თავში ვკითხულობთ: 

„მით ვისწავლებით, მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა“. 

 

ამ სტრიქონის მიხედვით, რა არის ცოდნის შეძენის მიზანი? 

 

ა) ცოდნა ადამიანს საშუალებას აძლევს, საკუთარი წვლილი შეიტანოს კაცობრიობის  

    განვითარებაში.  

ბ) ცოდნამ ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანის ზნეობრივ სრულქმნას, რათა იგი ზეციურ  

     ძალებს შეერწყას.  

გ) ცოდნის მეშვეობით ადამიანი ღვთაებრივს ეზიარება, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი 

ზნეობრივად სრულქმნილი. 

დ) ცოდნის მეშვეობით ადამიანი მატერიალური გარემოს კანონზომიერებებში გარკვევას 

უკეთესად შეძლებს. 

 

(1) 13. რომელი კონკრეტული ადამიანური მანკიერებაა მხილებული სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-

არაკში „კუ და მორიელი“? 
 

ა) გამცემლობა. 

ბ) სიცრუე. 

გ) უმადურობა.  

დ) ცრუმორწმუნეობა. 

 

(1) 14. გრიგოლ ორბელიანის ლექსში „იარალის“ ვკითხულობთ: 

    „დავნატრი მათ, ვინც თვისი სიცოცხლე თვისსა მამულსა შეჰსწირა მსხვერპლად, 

დავნატრი დროთა, როს აქვნდათ ტრფობა მამულისადმი გულს აღბეჭდილად...“ 

 

პოეტის კიდევ რომელ ნაწარმოებში გვხვდება ანალოგიური შინაარსისა და  

სულისკვეთების მონაკვეთები? 

 

ა)  „სადღეგრძელო“.   

ბ)  „საღამო გამოსალმებისა“.  

გ) „ჩემი ეპიტაფია“. 

დ) „ჩემს დას ეფემიას“.   

 

(1) 15.  ქართულ რომანტიზმზე საუბრის დროს მოსწავლემ დასვა შეკითხვა: რატომ აღძრავს 

სიყვარული ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში ტრაგიზმის განცდას?   

 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება გამოვიყენოთ ამ კითხვის პასუხად? 
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ა)  ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიერ ტრაგიკული აღქმა სიყვარულისა რეალური სატრფოს 

გულგრილობით არის გამოწვეული და რომანტიზმთან კავშირი არა აქვს.   

ბ)  სიყვარული რომანტიკულ ლიტერატურაში ადამიანურ ბედნიერებასთანაა 

დაკავშირებული და, ამ მხრივ, ნიკოლოზ ბართაშვილის პოეზია გამონაკლისად უნდა 

ჩაითვალოს. 

გ)  სიყვარულის ტრაგიკული აღქმა საერთოდ დამახასიათებელია რომანტიზმისთვის, რადგან 

ლირიკული გმირი იმთავითვე მარტოობისთვისაა განწირული.                        

დ) ქართველ რომანტიკოსთა ლიტერატურული გაერთიანების პროგრამული ნაშრომების 

მიხედვით, სიყვარულის ტრაგიკული აღქმა  პოეზიაში სავალდებულოდ მიიჩნეოდა.      

    

(1) 16. „თერგდალეულთა“ რომელი იდეაა მხატვრულად ხორცშესხმული ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ 

ქვრივში“? 

 

ა) ბატონყმობის გადავარდნის შემდგომ ახალი ქვეყანა სხვადასხვა წოდების ადამიანებს 

საერთო ძალისხმევით უნდა აეშენებინათ.  

ბ) ბატონყმობის გადავარდნის შემდგომ ახალი ქვეყნის აშენება მხოლოდ მაღალი სოციალური 

წრის ადამიანებს შეეძლებოდათ. 

გ) ბატონყმობის გადავარდნის შემდგომ სოციალურ კლასებს შორის დაპირისპირება ქვეყნის 

განვითარებას ახალ იმპულსს მისცემდა. 

დ) ბატონყმობის გადავარდნის შემდგომ სხვადასხვა წოდებებს შორის დაუნდობელი ბრძოლა 

გარდაუვალი გახდებოდა. 

 

(1) 17. აკაკი წერეთლის „გამზრდელის“ შესწავლის დროს მოსწავლემ იკითხა: რატომ შესთავაზა 

ბათუმ ძუძუმტეს მისთვის მიენდო ცხენის მოპარვა, მიუხედავად იმისა, რომ ამას 

„უკადრის საქმედ“ მიიჩნევდა? 

რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 

 

ა) ეგონა, რომ ეს შეთავაზება საფარ-ბეგს ზია-ხანუმის მოთხოვნაზე დააფიქრებდა და უღირსი 

დავალების შესრულებაზე უარს იტყოდა. 

ბ) ხვდებოდა, რომ მისი სტუმარი ზია-ხანუმის დავალების შესრულებას არ აპირებდა და ეს 

საფარ-ბეგს ღირსებას შეულახავდა. 

გ) ხვდებოდა, რომ საფარ-ბეგს ზია-ხანუმის დავალების შესრულება გაუჭირდებოდა და 

ძუძუმტის გამო ზნეობრივ კომპრომისზე მოუწია წასვლა.  

დ) ეგონა, რომ საფარ-ბეგი შეთავაზებაზე უარს ეტყოდა და საყვარელი ქალის დავალების 

შესასრულებლად თავად წავიდოდა.                                    

 (1) 18. ალექსანდრე ყაზბეგის „ხევისბერი გოჩას“ შესწავლის დროს მოსწავლემ იკითხა: რაზე 

მიანიშნებს ონისეს სიტყვები: „[ძიძიამ] მაცდურად მომხიბლა და მაცდურად დამღუპა“? 
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რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 

ა) ონისე მხოლოდ უბედურების დროს აცნობიერებს, თუ ვინ აქცია იგი მოღალატედ. 

ბ) ონისე სუსტი პიროვნებაა და  არ შესწევს ძალა, რომ პასუხისმგებლობა საკუთარ  

     თავზე აიღოს.  

გ) ონისე ძლიერი პიროვნებაა და ქვეყნის ინტერესებისათვის საყვარელი ქალის  

     გაწირვაც შეუძლია. 

დ) ონისესათვის ძიძია მხოლოდ გატაცებაა და დანაშაულის მისთვის გადაბრალება  

  არაფრად უღირს. 

 

(1) 19. ვაჟა-ფშაველას „სტუმარ-მასპინძლის“ შესწავლის დროს მოსწავლემ იკითხა: რატომ არ ეუბნება  

მეზობელი ჯოყოლას, რომ მისი სტუმარი ზვიადაურია? 

 

რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 

 

ა) მეზობელი ცდილობს თანასოფლელებს დაუმტკიცოს, რომ ის უფრო მტკიცედ იცავს 

მამაპაპურ წესებს, ვიდრე ჯოყოლა, მტერი შინ რომ მოიყვანა. 

ბ) მეზობელი ხვდება, რომ ჯოყოლა ტრადიციას არ უღალატებს და ზვიადაურს, სანამ ის მისი 

სტუმარია, ცუდს არაფერს აკადრებს.  

გ) მეზობელმა თავისი გამომეტყველებით მიანიშნა ჯოყოლას, რომ სტუმარი არასასურველი 

კაცი იყო, მაგრამ მასპინძელი ვერ მიუხვდა. 

დ) მეზობელმა იცის, რომ ჯოყოლა ზვიადაურს ვერ მოერევა და თანასოფლელების 

დახმარების გარეშე საკადრის პასუხს ვერ გასცემს. 

 

(1) 20. დავით კლდიაშვილის ბიოგრაფიის შესწავლის დროს მოსწავლე დაინტერესდა, თუ რატომ 

უწოდებდნენ ცნობილ ქართველ მწერალს „ურჩ ოფიცერს“? 

 

             რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 
 

ა) დავით კლდიაშვილმა ავადმყოფობა მოიმიზეზა, რათა პირველ მსოფლიო ომში 

მონაწილეობა თავიდან აერიდებინა. 

ბ) დავით კლდიაშვილმა დუელში გამოიწვია მასზე მაღალი ჩინის სამხედრო პირი, რითაც 

სამხედრო წესდება უხეშად დაარღვია. 

გ) დავით კლდიაშვილმა უარი განაცხადა, რომ ბათუმში დაწყებული მღელვარების დროს 

მუშების მასობრივ  დახვრეტებში მონაწილეობა მიეღო.  

დ) დავით კლდიაშვილმა უარი თქვა სამუშაოდ წასულიყო აჭარაში, რომელიც საქართველოს 

იმ დროს დაუბრუნდა.  

 (1) 21. ნიკო ლორთქიფანიძის ნაწარმოების – „შელოცვა რადიოთი“ – შესწავლის დროს მოსწავლემ 

იკითხა: როცა რამინოს წასვლის შესახებ საუბრობდნენ, რატომ თქვა ელიმ, რომ რამინო 

„ბედნიერია“? 
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 რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 

 

ა) რამინომ დიდი თანხა ჩაიგდო ხელში.  

ბ) რამინომ მილიარდელი ბრომლეი დაამარცხა. 

გ) რამინომ საკუთარი ღირსების დაცვა შეძლო.  

დ) რამინომ სამშობლოში დაბრუნება მოახერხა. 
 
(1) 22. გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედების შესწავლის დროს მოსწავლემ იკითხა: რას  გამოხატავს  

გალაკტიონის სტრიქონები:  

                           „ჩემს სამშობლოში მე მოვვლე მხოლოდ 

                            უდაბნო ლურჯად ნახავერდები“? 

რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 

 

ა) ბავშვობის მონატრებას.  

ბ) მარტოსულობის განცდას.  

გ) შემოქმედებით კრიზისს. 

დ) საყოველთაო აღიარებას. 

 

(1) 23. ჯემალ ქარჩხაძის „იგის“ შესწავლისას მოსწავლემ იკითხა: რა მიზნით უპირისპირებს მწერალი 

ერთმანეთს წუხილსა და ტკივილს? 

 

   რომელი მოსაზრება გამოგადგებათ მოსწავლისათვის პასუხის გასაცემად? 

 

ა) ადამიანს წუხილის დაძლევა იოლად შეუძლია, ტკივილს კი ვერაფრით უშველის. 

ბ) ტკივილისაგან განსხვავებით, ადამიანი წუხილის დამალვას  ყოველთვის ახერხებს. 

გ) წუხილი,  ტკივილისაგან განსხვავებით, მხოლოდ მოაზროვნე არსებას ახასიათებს.  

დ) წუხილი ფიზიკური განცდაა, ხოლო ტკივილი მხოლოდ  სულიერი ტანჯვის  

  გამოვლინება. 

 

III. მხატვრული ტექსტის ანალიზი (20 ქულა) 

 

     ყურადღებით წაიკითხეთ გურამ რჩეულიშვილის მოთხრობა „ერთგული“:  

 ყიჟინასა და ტაშის გრიალში გამოვიდნენ ცხენები მოედანზე. წმინდა სისხლის ულაყზე ჩია კაცი იყო 

წამოსკუპებული. დიდი, წითელი კეპის ქვევიდან აცეცებდა თვალებს. ორ გამყოლს აქეთ-იქიდან ჩაევლო 

აღვირისათვის ხელი, მაინც სცემდა ტორებს სირბილის ჟინზე მოსული. ულაყი პირველი დადგა. გვერდზე 

სხვა ჯიშსაშენის წმინდა სისხლის ცხენები მოუყენეს გამყოლებმა. უზარმაზარ ულაყებზე ძლივს მოჩანდნენ 

პატარა ტანის ჟოკეები.  

– ყურადღება, იწყება ჯიშსაშენის წმინდა სისხლის ცხენების დოღი ათ კილომეტრზე! 
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რომელიღაცამ დაიხვიხვინა. გამყოლებმა ძლივს გააკავეს ცხენები. ტოკავდნენ. მხოლოდ თავიდან მეორე 

იდგა წყნარად, დიდ თვალებს არ აცეცებდა. მას გრძელი, ჩამოშვებული ფაფარი ჰქონდა და ზურგზე შუახანს 

გადასული საკმაოდ მოსული კაცი ეჯდა. 

– პირველი ცხენი, – განაგრძობდა დიქტორი, – სახელად „გიტარა“, არის ოთხი წლის, მეორე ცხენი 

საქართველოსა და ამიერკავკასიის რამდენიმეგზის ჩემპიონი – „ერთგული“ უკვე მეთერთმეტე წელშია 

გადამდგარი... 

ხალხი ახმაურდა, დიქტორმა სწრაფად მოათავა ექვსივე ცხენის ბიოგრაფიების ჩამოთვლა და მთავარ 

მსაჯს ანიშნა. 

გამყოლებმა მოედანი დატოვეს. ნიშანზე ულაყები ნელა დაიძრნენ ადგილებიდან, ტორტმანით 

უახლოვდებოდნენ დოღის დაწყების ადგილს. ზედ ხაზთან დაიქნია მსაჯმა დროშა და ცხენები ადგილს 

მოსწყდნენ. გაისმა ღრიალი, ტაში, ყიჟინა. ხალხი ფეხზე წამოვარდა. 

დიქტორი ალაპარაკდა. 

– პირველი მიდის „სალამურა“, მეორე „დარბაისელი“, მესამე „გიტარა“, მეოთხე „ერთგული“. 

ხალხი უსტვენდა.  

„ერთგული“ სამჯერ ახსენა დიქტორმა. 

თერთმეტი წლის ულაყი მეოთხე წრეზე ყველაზე წინ მოექცა. 

ხალხი წამოვარდა.  

დიქტორი აცხადებდა:  

– ჯერ კიდევ თერთმეტი წრე დარჩა, წინ მიდის „ერთგული“. 

„ერთგული“ ბოლო ძალებს იკრებდა. მირბოდა ოთხით. ყველაზე წინ იყო და თავისი პატრონი, მისი 

წყალობით ჩემპიონი თუ ოსტატი, ზურგით მიჰყავდა. 

ექვსი წრე გაიარეს. 

„ერთგული“ ისევ წინ იყო. 

გახელდა. 

მის მიახლოებას ტაშით ხვდებოდნენ, ზოგი ქუდს ისროდა მაღლა. სადღაც უკან ისმოდა სტვენა, სიცილი. 

უკან დარჩენილი „სალამურა“, სტვენით გაღიზიანებული, ცდილობდა წინ გავარდნას, მაგრამ მხედარს 

მაგრად ეჭირა ლაგამი. 

„ერთგულმა“ საკმაო მანძილზე ისხლიტა სხვები. ახლა იგი სისწრაფეს ვეღარ უმატებდა. კიდევ ორი წრე 

შემოირბინა ასე. დაიღალა. სცადა სისწრაფის მომატება. ამაოდ. თანდათან უკლო სირბილს. ანთებული 

თვალები ჩაუქრა.  

„დარბაისელი“ ჯერ წამოეწია, მერე გაუსწრო. 

– ფანდია! 

– ჯერ გაუშვებს, მერე გაუსწრებს! 

– აბა რა! – იძახდა ხალხი. 

ახლა „გიტარამაც“ გაუსწრო „ერთგულს“. 

მათრახი აკადრეს. მან უკანასკნელი ძალა მოიკრიბა, ისხლიტა „დარბაისელი“ და თავით გაუსწორდა 

პირველს. 

დოღის ბოლომდე ოთხი წრეღა რჩებოდა. 

– „ერთგული“!!! 

– ვაშა! 

– უჰ, შენი ჭირიმე! 

– მიდი! 
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– ნიძლავი, მაგისია! 

– როგორც ყოველთვის... 

– აბა რა! 

– მა რა, – იძახდა ხალხი. 

ულაყმა იგრძნო ქება, მაგრამ პირველად თავის სიცოცხლეში არ ესიამოვნა. ძველებურად აღარ გახარებია. 

ისევ დაიწყო ჩამორჩენა. 

დოღი დაიძაბა. 

ცხენები დაიჭიმნენ. 

„სალამურა“ ნელა წამოეწია სხვებს. 

ახლა ცხენები ერთად გარბოდნენ. შეჯიბრების ბოლომდე ორი წრეღა რჩებოდა. 

„ერთგულს“ კიდევ ორმა გაუსწრო. მერე კიდევ ერთმა.  

ისევ აკადრეს მათრახი. 

ახლა დარტყმა აღარ ეწყინა. 

აღარც გამხნევებამ იმოქმედა, ახლა მხოლოდ უძალოდ ხტებოდა ჰაერში. 

სხვებმა ბოლო წრეზე დიდი მანძილით მოიტოვეს უკან ყოფილი ჩემპიონი. 

ვიღაცამ დაუსტვინა კიდეც. 

მას სხვები აჰყვნენ. 

ახლა აღარც ეს სწყინდა ჩამორჩენილს. ნელი ნახტომებით უახლოვდებოდა ბოლოს, სადაც მისმა 

მეტოქეებმა მთელი ათი-თორმეტი წამით ადრე მიირბინეს. 

– სალამურამ! 

– ვინ? 

– სალამურამ! 

– ხო გითხარი. 

– ხო ვამბობდი. 

– ეტყობოდა. 

– აბა რა! 

– მა რა! 

ყველას „სალამურას“ სახელი ეკერა პირზე. 

– რამდენი წლისაა? – იკითხა ულვაშა ძიამ. 

– სამის, მგონი, – უპასუხა მოწაფის ფორმაში გამოწყობილმა ბიჭმა და გამარჯვებულისაკენ გაიქცა. 

„ერთგულმა“ გადალახა ბოლო ხაზი, მერე მწვანე მინდორზე გადავიდა, უნდოდა უფრო შორს წასვლა, 

მაგრამ ლაგამმა არ გაუშვა. ერთხანს ასე იდგა, შემდეგ ვიღაც ბიჭმა მოჰკიდა მის აღვირს ხელი და გაატარა. 

მოშორებით, სხვა ცხენების გარშემო, ხალხი ხმაურობდა. 

„ერთგულს“ სიამოვნებდა, რომ მის ახლოს არავინ იყო. თერთმეტი წლის ულაყმა ცალი ყური მიაბრუნა, 

თან გახუნებულ ველს გახედა. ბუნდოვნად იგრძნო, რომ ოდესღაც, როცა ხალხს არ იცნობდა, იქ იზრდებოდა 

და ძალიან, ძალიან მოუნდა დაბრუნება. როცა მოიხედა, მის წინ პატრონი იდგა, ყალიონს აბოლებდა. მასთან 

ვიღაც გაბურძგნილი კაცი მივიდა, ლაშებში მოჰკიდა ხელი, მერე თავი გაიქნია. 

– მეთორმეტეშია, – თქვა მან. 

– არა, მეთერთმეტეში, – გაუსწორა პატრონმა. 

– სულ ერთია, – თქვა გაბურძგნილმა კაცმა. 

„ერთგულმა“ კისერი გაიგრძელა, უღონოდ ჩაიხვიხვინა და ისევ ველებს გაუსწორა თვალი, სიამოვნებდა, 

რომ ხმაური მისგან შორს იყო, რომ იდგა მარტო და არავინ აწუხებდა. 
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გაბურძგნილმა კაცმა ისევ ჩაავლო აღვირში ხელი. 

ახლა აღარც ეს სწყინდა „ერთგულს“. 

                  

იმსჯელეთ, რა არის ავტორის მთავარი სათქმელი და რა მხატვრული საშუალებებითაა იგი 

გადმოცემული. 

გაითვალისწინეთ: ნაშრომი, რომელიც 100 სიტყვაზე ნაკლები იქნება, არ გასწორდება! 

 

შეფასების კრიტერიუმები 

I. ქართული ენა 

1. ა) სტუმარმასპინძლობა იწერება დეფისის გარეშე. ------------------------------------------------------------------ 1ქ. 

    ბ) თუ ორცნებიან კომპოზიტს (ამ შემთხვევაში: სტუმარ-მასპინძელი) დაერთვის სიტყვის საწარმოებელი აფ-

იქსი (-ობა) და ახალი სიტყვა წარმოიქმნება (სტუმარმასპინძლობა), ეს სიტყვა უდეფისოდ იწერება --------1ქ.  

2. ა) შეცდომაა მიყვება, უნდა იყოს მიჰყვება. --------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 

  ბ) მიჰყვება არის ორპირიანი გარდაუვალი ზმნა და მას შეეწყობა ირიბი ობიექტი, ამიტომ ჰ- პირის ნიშნის            

დართვა აუცილებელია. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.  

3. ა) შეცდომაა ვუზრუნველყოთ, უნდა იყოს უზრუნველვყოთ. -----------------------------------------------------1ქ. 

    ბ) რთული შედგენილობის (სახელისა და ყოფა ზმნის შეერთებით მიღებულ) ზმნებში პირის ნიშანი დაერ-

თვის მეორე კომპონენტს – ყოფა. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 

4. ა) შეცდომაა აბავს, უნდა იყოს აბამს. ---------------------------------------------------------------------------------  1ქ. 

   ბ) ზმნაში თემის ნიშანი სწორად არის თუ არა გამოყენებული, შეიძლება შემოწმდეს საწყისის მიხედვით. - 1ქ. 

5. ა) უნდა იყოს: ბიჭები, რომლებსაც ხის ქვეშ გრძელი სუფრა გაეშალათ, ნაკვერჩხალზე მწვადებს აშიშხინებდ-

ნენ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.  

 ბ) ამ რთულ წინადადებაში მთავარი წინადადება (ბიჭები ნაკვერჩხალზე მწვადებს აშიშხინებდნენ) გათიშუ-

ლია დამოკიდებული წინადადებით (რომლებსაც ხის ქვეშ გრძელი სუფრა გაეშალათ). მთავარი წინადადების   

ქვემდებარე სინტაქსურად უნდა დაუკავშირდეს მთავარი წინადადების შემასმენელს. ------------------------ 1ქ. 

6. ა) ამ წინადადებაში გამოტოვებულია სასვენი ნიშნები. უნდა იყოს – მწერალმა ზაფხული შვეიცარიაში, ჟენე-

ვის ტბასთან მდებარე სოფელში, გაატარა. ---------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 
  ბ) განკერძოებული გარემოება (ამ შემთხვევაში – ჟენევის ტბასთან მდებარე  სოფელში), რომელიც მოსდევს 

და აზუსტებს  ადგილის გარემოებას (ამ შემთხვევაში – შვეიცარიაში) მძიმეებით უნდა გამოიყოს.  ----------- 1ქ. 

 

7. I. ა) მთავარი სათქმელი განსაზღვრულია. -------------------------------------------------------------------------- 2ქ.  

   ბ) მთავარი სათქმელი ნაწილობრივ არის განსაზღვრული. ------------------------------------------------------- 1ქ. 

    გ) მთავარი სათქმელი განსაზღვრული არ არის. -------------------------------------------------------------------  0ქ. 

  II. ა) მკაფიოდ არის გამოკვეთილი პრობლემის აქტუალურობა, მსჯელობა დამაჯერებლადაა  დასაბუთებუ-

ლი. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3ქ. 

    ბ) პრობლემის აქტუალურობა გამოკვეთილია,  მაგრამ მსჯელობა ნაწილობრივ არის დასაბუთებული. - 2ქ.  

     გ) პრობლემის აქტუალურობა სუსტად არის გამოკვეთილი, მსჯელობა ძალზე ზოგადია ---------------------1ქ. 

   დ) არ არის გამოკვეთილი პრობლემის აქტუალურობა, მსჯელობა დასაბუთებული არ არის. ------------- 0ქ. 
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III. ა) ჩამოყალიბებულია ორივე არგუმენტი. ----------------------------------------------------------------------- 2ქ. 

       ბ) ჩამოყალიბებულია მხოლოდ ერთი არგუმენტი. ----------------------------------------------------------- 1ქ.  

       გ ჩამოყალიბებული არგუმენტები არაადეკვატურია. --------------------------------------------------------- 0ქ.  

IV. ა) მსჯელობა დამაჯერებლადაა  დასაბუთებული. -------------------------------------------------------------- 3ქ. 

     ბ) მსჯელობა ნაწილობრივ არის დასაბუთებული. --------------------------------------------------------------- 2ქ.         

გ) მსჯელობა ძალზე ზოგადია, არგუმენტაცია აკლია ----------------------------------------------------------- 1ქ. 

    დ) მსჯელობა დასაბუთებული არ არის. -------------------------------------------------------------------------- 0ქ. 

 

არ არის დაშვებული არცერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტიკური ხარვეზი. -------------------- 1ქ.      

დაშვებულია ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტიკური ხარვეზი. ------------------------------------------- 0ქ. 

 

8. I. შეფასება    

შინაარსობრივი მხარე (I კრიტერიუმი) 

ა) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება პირველი კრიტერიუმის მიხედვით და არგუმენტირებული 

კომენტარი დაურთო მაგალითების მოხმობით. ---------------------------------------------------------------------- 2ქ.   

ბ) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება პირველი კრიტერიუმის მიხედვით და არგუმენტირებული 

კომენტარი დაურთო, მაგრამ მაგალითები არ მოიხმო. -------------------------------------------------------------- 1ქ.   

  გ) გადმოწერილია მხოლოდ კრიტერიუმის მითითებები. ------------------------------------------------------- 0ქ.    

   

ენობრივი მხარე (II - III კრიტერიუმები) 

 1. ა) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება II და III კრიტერიუმების მიხედვით. ----------------------- 1ქ. 

  ბ) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება მხოლოდ II ან III კრიტერიუმების მიხედვით. ------------- 0ქ. 

2. ა) მასწავლებელს გამორჩა ერთი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი. ----------------------------------------------- 3ქ.  

ბ) მასწავლებელს გამორჩა ორი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა ერთი. -------- 2ქ. 

გ) მასწავლებელს გამორჩა სამი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა   ორი. -------- 1ქ.  

დ) მასწავლებელს გამორჩა სამზე მეტი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა  სამი. -0ქ.  

3. ა) სწორია ხუთი ენობრივი შეცდომისა და ხარვეზის კვალიფიკაცია. ------------------------------------------- 3ქ. 

ბ) სწორია ოთხი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. -------------------------------------------------------- 2ქ. 

გ) სწორია სამი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. ---------------------------------------------------------- 1ქ. 

დ) სწორია მხოლოდ ორი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. ---------------------------------------------- 0ქ. 

 

II. მასწავლებლის რეკომენდაციები 

ა) რეკომენდაციები მეთოდურად გამართულია და მსჯელობა არგუმენტირებულია. -------------------------- 2ქ. 

ბ) რეკომენდაციები მეთოდურად გამართულია, მაგრამ მსჯელობა ნაწილობრივ არგუმენტირებულია. ------ 1ქ. 

გ) რეკომენდაციები მეთოდურად გაუმართავია და მსჯელობა არ არის არგუმენტირებული. ----------------- 0ქ. 

      

არ არის დაშვებული არცერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტიკური ხარვეზი. -------------------------- 1ქ. 

დაშვებულია ერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტიკური ხარვეზი. ---------------------------------------- 0ქ. 
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II. ქართული ლიტერატურა 

 

9. --------------------- ა) 

10. -------------------- გ) 

11. -------------------- გ) 

12. -------------------- ბ) 

13. -------------------- გ) 

14. -------------------- ა) 

15. -------------------- გ) 

16. -------------------- ა) 

17. -------------------- გ) 

18. -------------------- ბ) 

19. -------------------- b) 

20. -------------------- გ) 

21. -------------------- g) 

22. -------------------- b) 

23. -------------------- გ) 

 

 

III. მხატვრული ტექსტის ანალიზი 

 

davalebis maqsimaluri qulaa 20.  

naSromi, romelic 100 sityvaze naklebi moculobisa iqneba, ar Sefasdeba da daiwereba 0 

qula. 

 

 

I kriteriumi 

# teqstis adekvaturi gageba da gaazreba  qulebi 

1. teqsti adekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli. 2 

2. teqsti nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli. 1 

 

3. 

 

teqsti mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli.   

 

0 naweri 

aRar 

swordeba 

 

 



 

22 
 

II kriteriumi 

# naSromis ageba qulebi 

1. naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da 

logikurad enacvleba erTmaneTs, abzacebi sworadaa gamoyofili. 
2 

 

2. 

naSromi organizebuliა, monakveTebi Tanamimdevrulad da logi-

kurad enacvleba erTmaneTs, Tumca abzacebi arasworadaa 
gamoyofili, anda abzacebi sworadaa gamoyofili, magram  

nawilobriv darRveulia teqstis logika. 

 

1 

3. naSromSi darRveulia teqstis logika da/an igi organizebuli ar 
aris. 

0 

 

III kriteriumi 

# msjelobis dasabuTeba qulebi 

 

1. 

naSromSi zustad aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli; 

msjeloba damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi gamyarebu-
lia Sesaferisi magaliTebiT.        

 

4 

 

2. 

naSromSi warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli; msjeloba 

mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi 

argumentebi aradamajerebelia da/an moxmobili magaliTebi araadek-
vaturia.  

 

3 

 

3. 

naSromSi warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli, magram msjeloba 

zerelea, xSir SemTxvevaSi argumentebi aradamajerebelia. 

2 

 

4. 

naSromSi nawilobriv aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, 

msjeloba Zalze zogadia, argumentebis moxmobisas daSvebulia uzus-

toba.  

1 

5. ar aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, msjeloba 

dasabuTebuli ar aris.  
0 

 

 

IV kriteriumi 

#N teqstis mxatvruli analizi qulebi 

 

1. 

naSromSi mkafiodaa warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare; 

damajerebladaa naCvenebi avtoris mxatvruli stilis 

Taviseburebebi; moxmobilia saTanado magaliTebi.   

 

2 
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2. naSromSi naCvenebia, ra mxatvruli saSualebebiT axerxebs avtori 

teqstis mTavari saTqmelis gamoxatvas, Tumca moxmobilia erTi 

arasaTanado magaliTi. 

1 

3. naSromSi ar aris warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare.  0 

 

V kriteriumi 

# kritikuli azrovneba  qulebi 

 

1. 

naSromSi mkafiod Cans kritikuli azrovnebis unari, SexedulebaTa 

da SefasebaTa araSablonuroba.  

2 

 

2. naSromSi nawilobriv Cans kritikuli azrovnebis unari, 

SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba. 

1 

 

3. naSromSi ar Cans kritikuli azrovnebis unari. 0 

 

 

VI kriteriumi 

# faqtobrivi sizuste qulebi 

1. naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma. 1 

2. naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma. 0 

 

 

VII kriteriumi 

# leqsika da stili qulebi 

 

1. 

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa ga-

moxatuli, SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da da-
culia naSromis stilistikuri erTgvarovneba.  

 

2 

2. SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, azri gasagebia, 
Tumca leqsika mwiria da / an gvxvdeba stilistikuri xarvezebi. 

1 

3. Txzuleba leqsikurad da stilistikurad gaumarTavia. 0 

 

 



 

24 
 

 

VIII kriteriumi 

# სintaqsi, morfologia, orTografia qulebi 

1. naSromSi ar aris daSvebuli erTze meti am tipis Secdoma.   3 

2. naSromSi ar aris daSvebuli samze meti am tipis Secdoma. 2 

3. naSromSi ar aris daSvebuli xuTze meti am tipis Secdoma.   1 

4. naSromSi daSvebulia xuTze meti am tipis Secdoma.    0 

 

 

IX kriteriumi 

# punqtuacia qulebi 

1. naSromSi ar aris daSvebuli orze meti am tipis Secdoma.   2 

2. naSromSi ar aris daSvebuli oTxze meti am tipis Secdoma. 1 

4. naSromSi daSvebulia oTxze meti am tipis Secdoma.    0 

 

 


