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kompetenciebi da unarebi*
მოსწავლეს
შეუძლია
ახსნა-განმარტებითი
ხასიათის
მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქციების წაკითხვა და გაგება.

ტექსტების,

განცხადებების,

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს განცხადების მიზანს, თემას (რეკლამირება, გაფრთხილება, რჩევის/რეკომენდაციის

მიცემა და სხვა);



ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი ტექსტი);
ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., ღონისძიების ჩატარების დრო და ადგილი, საჭირო

მასალა და მისი მახასიათებლები და სხვა);





ინსტრუქციების კითხვისას, პირველ რიგში, აკვირდება არასიტყვიერ და სიტყვიერ
მაორგანიზებელ ელემენტებს (სათაურები, რუბრიკები, ლოგოები, წარწერები, ილუსტრაციები,
სქემები, ისრები, ძირითადი ტექსტის განლაგება, ტიპოგრაფიული მახასიათებლები და სხვა) და
განსაზღვრავს, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია;
ამოიცნობს მითითებებს;
ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.
მოსწავლეს შეუძლია კორესპონდენციის (ღია ბარათის, პირადი წერილის) წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს ავტორს, ადრესატს;
 ამოიცნობს მათ მისამართებსა და გაგზავნის თარიღს;
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რა, როდის, რამდენი და სხვა);
 ამოიცნობს ავტორის ემოციებს, განწყობებს, დამოკიდებულებებს.
მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ბიოგრაფიული ტექსტის (დღიური, მოგონება) წაკითხვა და
გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ამბის მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
 ადგენს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ახასიათებს პიროვნებას.
მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის ტექსტების წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს;
 ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას, ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი წარწერა;
 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია;
 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას

(მოქმედების დრო, ადგილი და სხვა);




ექსპლიციტურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოაქვს დასკვნა;
ამოიცნობს ტექსტის ნაწილებს შორის კავშირს (ლოგიკურს, ქრონოლოგიურს);
ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას აკავშირებს პირად გამოცდილებასთან.
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მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ადაპტირებული თხრობითი ხასიათის სხვადასხვა ტიპის
ტექსტის (მოთხრობა, ლიტერატურული ზღაპარი, ლეგენდა) წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათაურს აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს ცალკეული ეპიზოდის თემას, შინაარსს;
 გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, ამბის განვითარება, დასკვნა);
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
 ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს, აღწერს
საგნებს, გარემოს;
 ამოიცნობს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს;
 ამოიცნობს და განმარტავს ლიტერატურული ზღაპრის მსგავსება-განსხვავებას ხალხურ
ზღაპართან;
 განმარტავს, სად იწყება და სად მთავრდება ამბის განვითარების საფეხურები და მიუთითებს
შესაბამის მარკერებზე.
მოსწავლეს შეუძლია არამხატვრული და მხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების ამოცნობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა, აღწერა) და
მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე (მაგ., აღწერისას - ზედსართავებისა და ნაზმნარი

ზედსართავების, ანუ მიმღეობების სიჭარბე, ზმნების ნაკლები რაოდენობა; თხრობისას - ზმნების
სიჭარბე, მოქმედების თანამიმდევრულობა და მისი მარკერები და სხვა);



სტრუქტურული ორგანიზების მიხედვით ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ტიპის ტექსტებს
და მსჯელობს, რომელი მათგანი უფრო მეტად უწყობს ხელს ტექსტის აღქმას;
კონტექსტის მიხედვით ამოიცნობს კონკრეტული თანდებულის ფუნქციას (მაგ., -დან - -მდე

თანდებულებით ადგილისა და დროში სიხშირის/ინტენსივობის განსაზღვრა და სხვა);




ამოიცნობს დროთა თანამიმდევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების გამომხატველ
სიტყვებს, სიტყვათშეხამებებსა და კავშირებს;
ამოიცნობს შეფასება/დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს;
ამოიცნობს და მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს
ერთმანეთთან (მაგ., იქ - სადაც, მაშინ - როცა და სხვა);
ამოიცნობს სასვენი ნიშნების ფუნქციას (მაგ., კონტექსტის მიხედვით ამოიცნობს, რა არის

გამოხატული ძახილის ნიშნით - ბრძანება, თხოვნა, სიხარული, მწუხარება და სხვა).

* ix. erovnuli saswavlo gegma _ http://mes.gov.ge/content.php?id=3923&lang=geo
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programis Sinaarsi:

sakiTxTa
CamonaTvali

1. leqsikologia

2. orTografia

sakiTxTa dazusteba
sityvawarmoeba;
kompozitebi;
sinonimebi, omonimebi, antonimebi;
sityvaTSexamebani;
frazeologizmebi.
kompozitTa marTlwera;
warmoqmnil saxelTa marTlwera.

3. morfologia

arsebiTi saxeli, jgufebi Sinaarsis mixedviT, saxelTa bruneba;
zedsarTavi saxelis warmoeba, zedsarTavi saxelis bruneba
damoukideblad da arsebiT saxelTan erTad;
ricxviTi saxeli, ricxviTi saxelebis jgufebi, ricxviTi
saxelebis bruneba;
nacvalsaxeli,
nacvalsaxelTa
jgufebi,
nacvalsaxelTa
bruneba;
zmna, zmnis pirisa da ricxvis gamoxatva sxvadasxva tipis
zmnebSi, zmniswini, dro, aspeqti, kilo, mwkrivebi da seriebi, zmnis
aqtiuri da pasiuri konstruqciebi, qceva, kontaqti, Taviseburi
zmnebi;
saxelzmnebi;
zmnizeda;
Tandebuli;
kavSiri;
nawilaki;
Sorisdebuli.

4. sintaqsi

winadadebis tipebi Sinaarsis mixedviT;
winadadebis tipebi agebulebis mixedviT (martivi, Serwymuli,
rTuli);
winadadebis wevrebi;
qvemdebarisa da Semasmenlis urTierToba ricxvis mixedviT;
msazRvrelisa da sazRvrulis SeTanxmeba brunvasa da ricxvSi;
pirdapiri da iribi naTqvami.

5. punqtuacia

sasven niSanTa xmarebis wesebi.
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sagnobrivi unar-Cvevebi:
moswavles unda SeeZlos:
1. pragmatuli xasiaTis sxvadasxva tipis mokle teqstebis gageba, rac gulisxmobs:
 sakomunikacio situaciis amocnobas (avtori, adresati, korespondenciis mizani

_

milocva, mowveva, madlobis gamoxatva, SeTavazeba, STabeWdilebebis gaziareba, axsnaganmarteba, Txovna, moTxovna, gafrTxileba, rekomendacia/rCeva da sxva);
 saTanado konkretuli faqtobrivi informaciis (sad, ra, rodis, ramdeni, ratom da
sxva) amokrebas;
 respondentis emociebis, damokidebulebebis, Sefasebebisa da Tvalsazrisebis gagebas;
 calkeuli moqmedebebisa da maTi Tanmimdevrobis amocnobas.
2. sxvadasxva Temaze Seqmnili SemecnebiTi teqstebis gageba da gaanalizeba, rac
gulisxmobs:
 mTavari Temis/sakiTxebis gamokveTas;
 teqstis zedapirze mocemuli faqtobrivi informaciis amocnobas (mag., moqmedebis dro,

adgili da sxva);
 faqtebsa da movlenebs Soris arsebuli kavSirebis (logikuri, qronologiuri) dadgenas;
 informaciis amokrebas konkretuli maxasiaTeblebis mixedviT (mag., msgavseba-

gansxvaveba da sxva);
 faqtis, varaudisa da survilis erTmaneTisagan gamijvnas.
3.




biografiuli xasiaTis teqstebis gageba, rac gulisxmobs:
movlenaTa droisa da adgilis gansazRvras, movlenaTa Tanmimdevrobis dadgenas;
ambis mTxroblis, personaJebis amocnobas;
teqstis zedapirze mocemuli informaciis mixedviT pirovnebis daxasiaTebas.

4. TxrobiTi xasiaTis mxatvruli teqstebis gageba da gaanalizeba, rac gulisxmobs:
 teqstis/misi calkeuli monakveTis zogadi Sinaarsis amocnobas (mag., konkretuli

informaciis _ vin, ra, sad, ratom, ra mizniT da sxva _ dasaxelebas);






mTxroblis, personaJebis amocnobas;
movlenaTa Tanamimdevrobis amocnobas;
personaJTa saqcielis motivis axsnas da Sefasebas;
damokidebulebebisa da interesebis amocnobas;
personaJTa daxasiaTebas da maT Soris arsebuli urTierTobebis Sesaxeb daskvnebis
gamotanas teqstis zedapirze mocemul informaciaze dayrdnobiT da Sinaarsis
gaazrebis safuZvelze;
 siuJetis ganviTarebis safexurebis (dasawyisi, ambis msvleloba, dasasruli) gamoyofas;
 nawarmoebis ZiriTadi Temis amocnobas.
5.





sagazeTo publikaciebis gageba, rac gulisxmobs:
publikaciebSi korespondentis/respondentis, avtoris/adresatis, miznis amocnobas;
mTavari sakiTxis/problematikis gansazRvras;
Sefasebebis, Tvalsazrisebis amocnobas;
faqtebis/movlenebis dakavSirebas saTanado TvalsazrisebTan.

6. teqstis enobrivi maxasiaTeblebis gageba, rac gulisxmobs:
 im frazebisa da sityvebis amocnobas, romlebic exmareba mkiTxvels, gamijnos faqti
mosazrebisagan/Tvalsazrisisagan;
 ucnobi sityvebisa da gamoTqmebis mniSvnelobaTa amocnobas nacnob elementebze
(konteqsti, sityvis nacnobi fuZe, afiqsebi da sxva) dayrdnobiT.

4

