


 

 

 

 

წაკითხულის გააზრება 
          

II ვარიანტი  

 

21 შეკითხვა  

დრო  − 1 სთ  15 წთ   
 

  



ტექსტი A  
 

 

IV-VII საუკუნეები უაღრესად მნიშვნელოვანი პერიოდია ქართული კულტურის ისტორიაში. თუმცა იმდროინდელი – ადრეული 

შუა საუკუნეების – ქართული ნივთიერი კულტურის მაღალი დონის ყველაზე თვალსაჩინო მაჩვენებელი ხუროთმოძღვრებაა არა 

მარტო გადარჩენილ ძეგლთა სიმრავლის, არამედ მათი განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულების გამოც.  

ქრისტიანულმა რელიგიამ ხუროთმოძღვრებს სრულიად გარკვეული ამოცანა დაუსახა – სარწმუნოებრივი რიტუალის 

ჩასატარებლად უნდა შექმნილიყო საგანგებო შენობა, რომელიც ბევრ მლოცველს დაიტევდა. ახალი ამოცანის გადაწყვეტა, ცხადია, 

ერთბაშად ვერ მოხერხდებოდა. წერილობითი წყაროებისა და უძველეს ეკლესიათა შემორჩენილი ნიმუშების შესწავლა მოწმობს, რომ 

თავდაპირველად ღვთისმსახურების დროს მლოცველები გარეთ იდგნენ, ეკლესიაში კი მხოლოდ მღვდელი შედიოდა. პირველი 

ეკლესიები მინიატურული სამლოცველოები იყო, რომლებიც თანდათან იქცა მეტ-ნაკლებად ტევად ნაგებობებად, V საუკუნის 

ბოლოს კი უკვე საკმაოდ დიდი ტაძრების შენებაც დაიწყეს.  

როგორც ცნობილია, ადრეულ ქრისტიანულ ხანაში დასავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთში გავრცელებული იყო საეკლესიო 

ნაგებობათა ორი უმთავრესი სახეობა: წაგრძელებული უგუმბათო შენობა ბაზილიკა და ცენტრული ჯვრისებრი შენობა, რომლის 

ცენტრი წრიული ან მრავალწახნაგაა (ჩვეულებრივ, რვაწახნაგა); ის ყოველთვის გუმბათით არ იყო გადახურული. გამოთქმულია 

მოსაზრება, რომ ეს ორი სახეობა შენობათა ორ განსხვავებულ ფუნქციას შეესაბამებოდა: ბაზილიკები ჩვეულებრივი ეკლესიები იყო, 

სადაც ყოველდღიური წირვა-ლოცვა წარმოებდა, ცენტრული შენობები კი – წმინდანის საფლავთან დაკავშირებული მემორიალური 

სამლოცველოები. 

                      ტექსტის გაგრძელება -> 
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ქართულ ქრისტიანულ არქიტექტურაშიც ვხვდებით ამ ორ სახეობას – წაგრძელებულ უგუმბათო ნაგებობებსა და ცენტრულ 

ნაგებობებს, მაგრამ მათ შორის არ არსებობს ზემოთ აღნიშნული ფუნქციური სხვაობა. გარდა ამისა, საქართველოში უცნობი იყო 

ცენტრული შენობის ისეთი წრიული ან მრავალწახნაგა გეგმა, როგორიც დასავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთის ზოგიერთ ქვეყანაში 

გვხვდება. ქართული ცენტრული ტაძრის ბირთვს, როგორც წესი, წარმოადგენს კვადრატი, რომელზედაც აღმართულია გუმბათი და 

რომლის გარშემოც ვითარდება ჯვრისებრი გეგმა. კვადრატზე დამყარებული გუმბათის თემა უკავშირდება, ერთი მხრივ, ანალოგიურ 

კომპოზიციას ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ძველ ხუროთმოძღვრებაში, მეორე მხრივ, ქართული ხალხური არქიტექტურის 

ტრადიციებს, კერძოდ, საცხოვრებელი „დარბაზის“ ტიპს, რომელიც ქრისტიანობის გავრცელებამდე ბევრად უფრო ადრე შეიქმნა.  

სამნავიანი ბაზილიკის ტრადიციულ ტიპს ნერგავდა ოფიციალური ეკლესია, რადგანაც ეკლესიას დასაწყისში ესაჭიროებოდა უკვე 

აღიარებული, ქრისტიანული სარწმუნოების  მიერ ხელდასხმული ნიმუშები. ქართველ ოსტატთა მიერ ბაზილიკის აგების პირველი 

ცდები ამჟღავნებს ახალ ამოცანათა გადაჭრის სიძნელეს, მოწმობს, როგორ „ებრძოდა“ ეს ახალი თემა  ცენტრული გეგმის გავლენას. 

რაოდენობის თვალსაზრისით, საქართველოში ტრადიციულ სამნავიან ბაზილიკათა შეფარდება გუმბათოვან ეკლესიებთან ისეთი არ 

არის, როგორიც, მაგალითად, სირიაშია, სადაც ბაზილიკათა რაოდენობა ბევრად სჭარბობს ცენტრული ტაძრების რაოდენობას. 

საქართველოში შემუშავდა ბაზილიკის თავისებური ვარიანტი, ე. წ. სამეკლესიიანი ბაზილიკა, რომელიც გარედან არ განსხვავდება 

ჩვეულებრივი სამნავიანი ბაზილიკისაგან, მაგრამ შიგნით ნავები ერთმანეთისაგან სვეტებით კი არა, არამედ კედლებითაა გაყოფილი. 

არსებითად, აქ ერთ შენობაში გაერთიანებულია სამი დამოუკიდებელი სამლოცველო. ეკლესიის ეს ფორმა, რომელიც საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ უცნობია, VII საუკუნიდან მოყოლებული გარკვეულ ევოლუციას განიცდის. ამ ტიპის ეკლესიებს X საუკუნემდე 

აშენებდნენ, ისევე, როგორც ბაზილიკას.  

გარდა ამისა, საქართველოში იმთავითვე გავრცელდა  უგუმბათო ნაგებობათა კიდევ ერთი, უმარტივესი სახე – ერთნავიანი 

ეკლესია, რომელიც არსებობდა ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების ყველა ეტაპზე. სოფლის მცირე სამლოცველოთა 

უმეტესობა ამ ტიპს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს საკმაოდ მოზრდილი ერთნავიანი ეკლესიებიც. 
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1. ავტორის მიზანია 

(ა) ქართული ქრისტიანული არქიტექტურის ნიმუშების უპირატესობის წარმოჩენა დასავლურსა და ახლოაღმოსავლურ საეკლესიო 

ნაგებობებთან შედარებით. 

(ბ) ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების ისტორიული კონტექსტის მიმოხილვა.  

(გ) ქართულ საერო არქიტექტურაზე საეკლესიო ხუროთმოძღვრების ზეგავლენის წარმოჩენა. 

(დ) ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქრისტიანული არქიტექტურის სპეციფიკის მიმოხილვა. 

(ე) ხუროთმოძღვრების როლის წარმოჩენა ადრექრისტიანული ქართული კულტურის ჩამოყალიბებაში. 
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2. ტექსტის მიხედვით, ქრისტიანული ეკლესიის მიერ ხუროთმოძღვართა წინაშე დასახული ამოცანა  

(ა) გულისხმობდა წმინდანთა საფლავებთან დაკავშირებული მემორიალური სამლოცველოების შექმნას. 

(ბ) იყო ღვთისმსახურების ჩასატარებლად ახალი ტიპის დიდი ზომის ნაგებობების აგება.  

(გ) არქიტექტურაში მხოლოდ VII საუკუნის ბოლოსათვის გადაიჭრა.  

(დ) ქართველი ოსტატებისათვის საკმაოდ ადვილი შესასრულებელი აღმოჩნდა. 

(ე) მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების  საეკლესიო არქიტექტურაში გადაწყდა. 
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3. IV-VII საუკუნეების ქართული კულტურის განვითარების მაღალ დონეს მოწმობს ის, რომ  

(ა) იმ ეპოქიდან საკმაოდ დიდი რაოდენობის ორიგინალური მაღალმხატვრული არქიტექტურული ნიმუშია შემორჩენილი. 

(ბ) ამ პერიოდში საქართველოში ქრისტიანული რელიგიის მიერ აღიარებული არქიტექტურული ტიპების დახვეწილი ასლები 

შეიქმნა. 

(გ) ამ პერიოდში მარტივი უგუმბათო ნაგებობები არქიტექტურულად უფრო რთულმა შენობებმა ჩაანაცვლა. 

(დ) ამ ეპოქის ხუროთმოძღვრებმა ერთბაშად თქვეს უარი ძველ არქიტექტურულ ფორმებზე და ახალი ტიპის ტაძრების შენება 

დაიწყეს. 

(ე) ამ ეპოქის ქართულ ხუროთმოძღვრებას დასავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთში გავრცელებული არქიტექტურული ტენდენციების 

გავლენა არ განუცდია. 
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4.  ქართული ბაზილიკის შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებათაგან მართებულია: 

(ა) ქართული სამნავიანი ბაზილიკა საქართველოდან სხვა ქვეყნებში გავრცელდა. 

(ბ) ადრეული შუა საუკუნეების ყველა დიდი ზომის  ქართული ეკლესია სამნავიან ბაზილიკას წარმოადგენს. 

(გ) ქართული ბაზილიკა განსხვავდება ბაზილიკის აღიარებული ტიპისაგან როგორც გარეგანი ფორმით, ასევე შიდა სივრცით. 

(დ) ბაზილიკის ქართული ვარიანტი სამი დამოუკიდებელი სამლოცველოსაგან შედგება.  

(ე) ქართულ ბაზილიკას X საუკუნემდე  ცვლილებები არ განუცდია. 
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5. ჩამოთვლილთაგან რომელი დასტურდება ტექსტში? 

(ა) ადრექრისტიანულ ხანაში სხვადასხვა  ტიპის ტაძრისათვის განსხვავებული ფუნქციის მინიჭების ტრადიცია საქართველოშიც 

გავრცელდა. 

(ბ) ახლო აღმოსავლეთში ცენტრული ტაძრების რაოდენობა ბევრად აღემატებოდა ბაზილიკათა რაოდენობას. 

(გ) ჯვრისებრი ნაგებობა, კვადრატზე დასმული გუმბათით, საქართველოში გავრცელებულ ცენტრული ტაძრის ვარიანტს 

წარმოადგენს.  

(დ) ძველ ქრისტიანულ სამყაროში გავრცელებული საეკლესიო ნაგებობათა სახეობები - ბაზილიკა და ცენტრული ტაძარი - უცვლელი 

სახით შემოვიდა ქართულ არქიტექტურაში. 

(ე) სამნავიანმა ბაზილიკამ ჩაანაცვლა ტრადიციული შენობის ტიპები, რომლებიც საქართველოში ადრე იყო გავრცელებული. 
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6. ერთნავიანი ეკლესიის შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებათაგან რომელი გამომდინარეობს ტექსტიდან? 

(ა) ერთნავიანი უგუმბათო ნაგებობიდან განვითარდა ქართული სამნავიანი ბაზილიკა.  

(ბ) ქართულმა ერთნავიანმა ეკლესიამ უცვლელი სახით VII  საუკუნემდე იარსება. 

(გ) ქართულ ქრისტიანულ არქიტექტურაში მხოლოდ მცირე ზომის ერთნავიანი ეკლესიის ტიპი დასტურდება. 

(დ) ერთნავიანი ეკლესია ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების მხოლოდ საწყის ეტაპზე იჩენს თავს. 

(ე) ერთნავიანი ეკლესია უგუმბათო ნაგებობათა უმარტივეს სახეს წარმოადგენს. 
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7. ნაგებობათა ტიპების შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებათაგან  მართებულია: 

(ა) საქართველოში გავრცელებული ცენტრული შენობის ტიპს კვადრატზე დასმული გუმბათით  სხვა კულტურებში ანალოგი არა 

აქვს. 

(ბ) ჯვრისებრი შენობის ბირთვს საქართველოში, ისევე როგორც დასავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთში,  წრიული და მრავალწახნაგა 

ფორმები შეადგენდა.   

(გ) ცენტრული შენობის ტიპი – დარბაზი, ისევე როგორც ბაზილიკა, საქართველოში ქრისტიანობის მიღების შემდეგ გავრცელდა. 

(დ) დასავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთში  ტაძრის ცენტრული შენობის ტიპი ყოველთვის გუმბათით იყო გადახურული.  

(ე) ქართველმა ხუროთმოძღვრებმა თავისებურად გარდაქმნეს ბაზილიკის ტიპი, რომელსაც ოფიციალური ეკლესია ნერგავდა. 
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8. ტექსტის მიხედვით მცდარია 

(ა) დასავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთში გავრცელებული საეკლესიო ნაგებობათა ტიპები სახეცვლილი სახით დამკვიდრდა 

ქართულ ხუროთმოძღვრებაში.  

(ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე სამეკლესიიანი ბაზილიკა ძირითადად X საუკუნემდე იგებოდა.  

(გ) საქართველოში სამნავიანი ბაზილიკის ტრადიციულ ტიპს არ აშენებდნენ. 

(დ) ჩვეულებრივ, სამნავიან ბაზილიკაში შიდა სივრცის გასაყოფად  სვეტებს იყენებდნენ,  სამეკლესიიან ბაზილიკაში კი – კედლებს.  

(ე) ბაზილიკა, ტაძრის ცენტრული გეგმისაგან განსხვავებით, ახალი თემა იყო ქართველ ხუროთმოძღვართათვის. 
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ტექსტი B 

აგრესია ერთი შეხედვით ყველასათვის გასაგები მოვლენაა, თუმცა არსებობს აზრთა  სხვადასხვაობა ამ ფენომენის 

განმარტებასთან დაკავშირებით. სირთულეს ქმნის ის, რომ აგრესიაში მრავალი რამ მოიაზრება. აგრესიად მიიჩნევენ მანიაკის მიერ 

ჩადენილ მკვლელობას, რაგბისტების თამაშის უხეშ სტილს, მეუღლის უყურადღებობით გამოწვეულ ჩუმ პროტესტს და ა. შ. აგრესიის 

სრულყოფილმა განმარტებამ მისი ყველანაირი გამოვლინება უნდა მოიცვას.  

ტერმინოლოგიურ სირთულეში გასარკვევად ფსიქოლოგებმა, პირველ რიგში, ზიანის მომტანი ქმედება გამიჯნეს იმ ქმედებისაგან, 

რომელსაც სხვისთვის ზიანი არ მოაქვს. შესაბამისად, ყველაზე მარტივი განმარტების მიხედვით, აგრესია არის ნებისმიერი ქცევა, 

რომელიც სხვისთვის საზიანოა. მაგრამ ამ განმარტებაში უგულებელყოფილია განზრახვა, რომლითაც სუბიექტი გარკვეულ ქმედებას 

ჩადის. თუ არ გავითვალისწინებთ განზრახვას, მაშინ ზოგიერთ ქმედებას, რომელიც სხვისთვის ზიანის მიყენებას ისახავს მიზნად, 

მაგრამ საბოლოოდ არ აღმოჩნდება საზიანო, ვერ ვუწოდებთ აგრესიულს. გარდა ამისა, ამ განმარტების მიხედვით, როცა ინდივიდი 

უნებლიედ აყენებს ზიანს სხვას, მისი ქცევა აგრესიად უნდა მივიჩნიოთ. ამრიგად, აგრესიის სრულყოფილი განსაზღვრება მხოლოდ 

ქმედების განზრახვის გათვალისწინებით არის შესაძლებელი. 

აგრესია ჩვეულებრივ განიხილება როგორც უარყოფითი მოვლენა, მაგრამ ზოგიერთი აგრესიული ქმედება შეიძლება დადებითი 

იყოს. აგრესიული ქმედება, რომლის მიზანი არის სოციალური ნორმების დაცვა, პროსოციალურია, მაგალითად, დამნაშავის მიმართ 

პოლიციელის ქმედება უფლება-მოვალეობის შესრულებისას და მისთ. ძალადობრივი ქმედებები, რომლებიც აშკარად არღვევს 

სოციალურ ნორმებს და ზიანი მოაქვს ადამიანისათვის, ანტისოციალურად უნდა ჩაითვალოს. ხოლო აგრესიულ ქმედებებს, რომლებიც  

შუალედურ ტიპს წარმოადგენს პროსოციალურსა და ანტისოციალურს შორის, დასაშვები აგრესია ეწოდება. ამ სახის აგრესია შეიცავს 

ქმედებებს, რომლებიც არ ჯდება სოციალური ნორმების ფარგლებში, მაგრამ არ არღვევს ზნეობრივ სტანდარტებს, მაგალითად, 

მსხვერპლის საპასუხო აგრესია მოძალადის ქმედებაზე.             ტექსტის გაგრძელება -> 
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აგრესიის განსაზღვრისას ერთმანეთისაგან უნდა გაიმიჯნოს აგრესიული ქცევა და აგრესიული გრძნობები. ქცევა ყოველთვის არ 

გამოხატავს შინაგან გრძნობებს; ადამიანი შეიძლება განიცდიდეს ძლიერ ბრაზს, მაგრამ  არ ცდილობდეს  სხვისთვის ზიანის მიყენებას. 

მიზეზები, რომლებიც რისხვის გრძნობას იწვევს, და შეზღუდვები, რომლებიც ამ გრძნობის აგრესიულ ქმედებებში გადაზრდას უშლის 

ხელს, ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ფაქტორებს წარმოადგენს. 

აგრესიული გრძნობების – ბრაზისა და რისხვის – გამომწვევ ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მიზეზს  სხვა ადამიანის მხრიდან 

თავდასხმა ან შეტევა წარმოადგენს. ბრაზის კიდევ ერთი წყაროა ფრუსტრაცია, რომელიც ადამიანს უჩნდება მაშინ, როდესაც მიზნისკენ 

მიმავალ გზაზე დაბრკოლებები ხვდება.  

რაც შეეხება აგრესიულ ქცევას, მის ძირითად მექანიზმს გამოცდილება წარმოადგენს. ბავშვი  სხვა ადამიანებზე დაკვირვებით და 

მათი მიბაძვით სწავლობს; როდესაც აგრესიული ქცევა წახალისებულია, მაშინ მოსალოდნელია, ბავშვმა უფრო ხშირად გაიმეოროს ის 

მომავალში. ზრდადასრულებულ ინდივიდს, როგორც წესი, შეუძლია ბრაზის იმპულსებისა და აგრესიული რეაქციების 

გაკონტროლება, რაც ძირითადად დასწავლის შედეგია. აღწერილი მექანიზმი ქცევის პრაქტიკულად ყველა ფორმაზე ვრცელდება.  

მიუხედავად იმისა, რომ აგრესიის კვლევების უმრავლესობა ძირითადად აგრესიული ქცევის ემოციური წინაპირობების ანალიზს 

ეძღვნება, მკვლევრებმა დაუშვეს, რომ არსებობს ასევე ე. წ. უაფექტო აგრესია, რომელიც არ არის განპირობებული ემოციური 

მდგომარეობით. ის შეიძლება სპონტანურად წარმოიშვას შეჯიბრისას, მეტოქეობის სიტუაციაში.  

მკვლევრები ასევე განიხილავენ აგრესიის ინსტრუმენტულ და მტრულ სახეებს. ინსტრუმენტულია აგრესია, როდესაც ადამიანი 

აგრესიულ ქცევას იყენებს რაიმე პრაქტიკული მიზნის მისაღწევად სხვა ადამიანისათვის ზიანის მიყენების მცდელობით, იმ 

შემთხვევაშიც კი, როცა ის არ არის განრისხებული. მტრული აგრესიის მიზანს კი ბრაზის დროს აგრესიის ღიად გამოვლენა 

წარმოადგენს. 
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9. ავტორის ძირითადი მიზანია:  

(ა) ახსნას აგრესიული ქცევის მექანიზმები. 

(ბ) ერთმანეთისაგან გამიჯნოს აგრესიული გრძნობები და აგრესიული ქცევა. 

(გ) განსაზღვროს, რა მოიაზრება აგრესიის ცნებაში.  

(დ) დაადგინოს კრიტერიუმები აგრესიის კლასიფიკაციისათვის. 

(ე) ერთმანეთს შეადაროს აგრესიის სახეები. 
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10.  რომელი დასკვნა გამომდინარეობს ტექსტიდან? 

(ა) აგრესიად მიჩნეულია მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომლის მიზანიც და შედეგიც  სხვა ადამიანისათვის ზიანის მიყენებაა.  

(ბ) ქმედება, რომლის მიზანია სხვისთვის ზიანის მიყენება, აგრესიულ ქცევად მიიჩნევა. 

(გ)  აგრესია არის ნებისმიერი ქცევა, რომელიც სხვა ადამიანისათვის საზიანო შეიძლება აღმოჩნდეს. 

(დ) ქცევას, რომელიც საბოლოოდ ზიანს არ აყენებს სხვა ადამიანს, აგრესიულს ვერ ვუწოდებთ.  

(ე) აგრესიაში იგულისხმება მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც ქცევაში გამოვლენილ ძალადობრივ აქტს წარმოადგენს. 
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11. ჩამოთვლილთაგან რომელშია სწორად ასახული მიმართება აგრესიულ გრძნობებსა და აგრესიულ ქცევას შორის? 

(ა) აგრესიულ გრძნობებსა და აგრესიულ ქცევას ერთი და იგივე მექანიზმი უდევს საფუძვლად. 

(ბ) ადამიანს შეუძლია აგრესიული გრძნობების კონტროლი, აგრესიული ქცევის მართვა კი შეუძლებელია.  

(გ) ძლიერი ბრაზისა და რისხვის განცდა ყოველთვის  აგრესიულ ქცევაში გადაიზრდება.   

(დ) არსებობს აგრესიული ქცევა, რომელიც აგრესიული გრძნობებით განპირობებული არ არის.  

(ე) თავდასხმა აგრესიული გრძნობების წყაროს წარმოადგენს, ფრუსტრაცია კი - აგრესიული ქცევის. 
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12. აგრესიულ ქცევასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებათაგან მართებულია: 

(ა) ადამიანმა აგრესია გრძნობების გარეშე შეიძლება გამოავლინოს სპონტანურად გარკვეულ სიტუაციაში, ან  გამიზნულად რაიმე 

მიზნის მისაღწევად. 

(ბ) აგრესიული ქცევის დასწავლა მიბაძვით ხდება, ხოლო ქცევის სხვა ფორმების დასწავლა – წახალისებით.  

(გ)  აგრესიის კონტროლი თანდაყოლილი მექანიზმია, რომელიც ადრეული ბავშვობის ასაკიდან ვლინდება. 

(დ) აგრესიულ ქცევას, რომელსაც ადამიანი პრაქტიკული მიზნების მისაღწევად იყენებს, ყოველთვის   აგრესიული გრძნობები უდევს 

საფუძვლად. 

(ე) მექანიზმი, რომელიც ბრაზის გრძნობის აგრესიულ ქმედებაში გადაზრდას უშლის ხელს, დადგენილი არ არის. 
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13. ტექსტიდან გამომდინარე, ჩამოთვლილთაგან რომელია მცდარი? 

(ა) ხულიგნის ქმედება, რომელიც დებოშს აწყობს ქუჩაში, არის ანტისოციალური აგრესია. 

(ბ) მოვალეობის შესრულებისას დაცვის სამსახურის თანამშრომლის ქმედება წესრიგის დამრღვევის მიმართ  არის პროსოციალური 

აგრესია. 

(გ) კალათბურთელის აგრესიული სტილით თამაში გამარჯვების მოსაპოვებლად არის  ინსტრუმენტული აგრესია. 

(დ) კალათბურთელის აგრესიული სტილით თამაში ძლიერ მოწინააღმდეგეზე შურისძიების მიზნით არის მტრული აგრესია.  

(ე) მსხვერპლის აგრესიული ქცევა მოძალადისაგან თავდაცვის მიზნით არის პროსოციალური აგრესია. 
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14. შემდეგი საკითხები  -  

A. ქცევისა და გრძნობის ურთიერთმიმართება აგრესიაში 

B. აგრესიის სახეები და ქცევის მიზანი 

C. აგრესიის ცნების განსაზღვრება ქცევის განზრახვის გათვალისწინებით 

D. აგრესიის სახეები და სოციალური ნორმები 

რომელი თანამიმდევრობით არის წარმოდგენილი ტექსტში? 

(ა) C, A, B, D 

(ბ) B, C, A, D  

(გ) A, B, D, C  

(დ) C, D, A, B  

(ე) B, D, A, C 

                                                                                                                                                                                                    გადასვლა C ტექსტზე  
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ტექსტი C 
 

ადამიანს უძველესი დროიდან აინტერესებდა, რა საწყისი ელემენტებისაგან არის აგებული სამყარო. ძველბერძნულ 

ფილოსოფიაში ჩამოყალიბდა სამყაროს შემადგენელი უმცირესი ელემენტის ცნება, თუმცა წარმოდგენები მის შესახებ 

სხვადასხვაგვარი იყო.  

მონისტური მიდგომის თანახმად, სამყაროში არსებული საგნების თავისებურებას განაპირობებს ერთი ძირითადი  სუბსტანცია – 

ელემენტი; თალესს ასეთად მიაჩნდა წყალი, ანაქსიმანდრეს – ჰაერი და ა.შ. პლურალისტური მიდგომა რამდენიმე ელემენტს 

აღიარებდა. მაგალითად, ემპედოკლე მიიჩნევდა, რომ ყველაფრის საწყისია ოთხი ელემენტი – ჰაერი, ცეცხლი, წყალი და მიწა; 

საგნების ბუნებას  ამ ელემენტთა პროპორცია და ურთიერთგანლაგება განაპირობებს; მათი კომბინაცია  იცვლება, მაგრამ თვითონ ეს 

ელემენტები – არა. პლატონისა და არისტოტელეს მიხედვით, დაშვებულია მეხუთე საწყისი ელემენტის არსებობაც.   

ატომისტები მიიჩნევდნენ, რომ საგნები შედგება დაუყოფელი ელემენტებისაგან,  ატომებისაგან, რომელთა შეგრძნება ან დანახვა 

შეუძლებელია (ძველბერძნულად „ატომი“ ნიშნავს „დაუყოფელს“). დემოკრიტე მიიჩნევდა, რომ ატომებს აქვთ სხვადასხვა ფორმა, 

ისინი მოძრაობენ, ურთიერთქმედებენ და მათი ურთიერთგანლაგება განსაზღვრავს საგნის მახასიათებლებს. არისტოტელე 

მიუთითებდა რამდენიმე წინააღმდეგობაზე ამ თეორიაში; თუ ატომებს აქვთ ფორმა და ზომა, მაშინ ისინი ვერ იქნებიან დაუყოფელი; 

თუ ატომები წარმოადგენენ მათემატიკურ წერტილებს ნულოვანი ზომით, მათი ერთობლიობა ვერ მოგვცემს არანულოვანი ზომის 

საგანს; თუ ატომებს შორის სიცარიელეა, გარემო ვერ გაუწევს წინააღმდეგობას სივრცეში მოძრავ სხეულს და სხეული უსასრულოდ 

იმოძრავებს.          

 

                      ტექსტის გაგრძელება ->  
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ძველი ბერძენი ფილოსოფოსების მიდგომა სამყაროს საწყის ელემენტთა ძიებასთან დაკავშირებით საფუძველში მართებულია, 

მაგრამ დეტალებში – მცდარი.  მათ მიერ საწყის ელემენტებად მიჩნეული  მიწა, ჰაერი და ა. შ., თანამედროვე მეცნიერების მიხედვით, 

თვითონ  შედგება  ქიმიური ელემენტებისაგან, ანუ ატომებისაგან. მაგალითად, სუფთა წყალი (წყლის მოლეკულა H2O) შედგება ორი 

ქიმიური ელემენტის – ჟანგბადისა და წყალბადის ატომებისაგან, ჰაერი – აზოტის, ჟანგბადის, ნახშირბადისა და სხვა მინარევებისაგან. 

დედამიწის ქერქი შეიცავს 90-ზე მეტ ბუნებრივად წარმოქმნილ ქიმიურ ელემენტს. ისევე როგორც ასოებისაგან იქმნება ათასობით 

სიტყვა, ატომების შეერთებით იქმნება უამრავი სხვადასხვა მოლეკულა. თავის მხრივ, მოლეკულა ნივთიერების (მაგალითად, წყლის) 

თავისებურების განმსაზღვრელი უმცირესი  ნაწილია.  

ასეულობით წლის განმავლობაში ატომი დაუყოფელ უმცირეს ნაწილაკად იყო მიჩნეული, მაგრამ XIX საუკუნის ბოლოს 

ფიზიკოსებმა დაადგინეს, რომ ატომს რთული სტრუქტურა აქვს, ის უფრო მცირე ნაწილაკებისაგან შედგება. ატომის ცენტრში 

მოთავსებულია მკვრივი ბირთვი, რომელშიც თავმოყრილია ატომის მასის ძირითადი ნაწილი. ბირთვი შედგება ელემენტარული 

ნაწილაკებისაგან - პროტონებისა და ნეიტრონებისაგან;  პროტონები დადებითადაა დამუხტული და მათი ერთობლიობა ატომის 

ბირთვის დადებით მუხტს ქმნის,  ნეიტრონი კი ნეიტრალურია.  

ატომის გარე შრეებში ბრუნავს ძალზე მცირე და მსუბუქი უარყოფითი ელექტრული მუხტის მქონე ნაწილაკები – 

ელექტრონები.  მათ ბრუნვას ატომის ბირთვის გარშემო განაპირობებს საწინააღმდეგო ნიშნის მუხტების ურთიერთმიზიდულობა. რაც 

უფრო მეტი პროტონია ბირთვში, მით მეტია მისი ელექტრული მუხტი და, შესაბამისად, მეტ ელექტრონს შეუძლია თანამგზავრის 

მსგავსად ბირთვის გარშემო იმოძრაოს. ელექტრონის მოძრაობის კოორდინატების განსაზღვრა ძალიან რთულია. ატომს არა აქვს 

მკაფიოდ გამოხატული გარე საზღვრები, მაგრამ მისი ზომის განსაზღვრა შესაძლებელია მეზობელი ატომების ბირთვებს შორის 

არსებული მანძილით.   

ატომის ზომის სიმცირის შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად შეიძლება ასეთი თვალსაჩინო მაგალითის მოყვანა: საღებავი, 

რომლითაც ნაბეჭდ ტექსტში წერტილია  გამოსახული, შეიცავს ნახშირბადის ას მილიარდ ატომს; ატომი რომ დავინახოთ, წერტილის 

მასშტაბი 100 მეტრის დიამეტრის მქონე წრემდე უნდა გაიზარდოს.    

ატომის ბირთვსა და მის გარშემო მბრუნავ ელექტრონებს შორის არის „ცარიელი“ სივრცე, მაგრამ  ეს პირობითი სიცარიელეა, ეს 

სივრცე შევსებულია  ძლიერი ელექტრული და მაგნიტური ველებით, ამიტომ ატომის შიგნით შეღწევა ძალიან რთულია. 
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15. ჩამოთვლილთაგან რომელშია სწორად წარმოდგენილი ძველ ბერძენ ფილოსოფოსთა მოსაზრებები სამყაროს შემადგენელი 

ელემენტების შესახებ?  

(ა) თალესი სამყაროს ძირითად სუბსტანციად  წყალს და ჰაერს მიიჩნევდა.  

(ბ) ანაქსიმანდრე ძირითადი ელემენტების შესახებ პლურალისტურ შეხედულებას იზიარებდა. 

(გ) ემპედოკლე მიიჩნევდა, რომ საგნების თავისებურებას ოთხი ძირითადი ელემენტის კომბინაცია განაპირობებს. 

(დ) დემოკრიტე მიიჩნევდა, რომ ატომი ვერ იქნება დაუყოფელი, რადგან მას აქვს ფორმა და ზომა. 

(ე) არისტოტელე იზიარებდა ბერძენი ფილოსოფოსების აზრს საწყის ელემენტთა რაოდენობისა და მათი თავისებურებების შესახებ. 
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16. ატომის შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებათაგან მართებულია:  

(ა) ატომი, როგორც რთული სტრუქტურის მქონე ნაწილაკი, ძველმა ბერძნებმა აღმოაჩინეს. 

(ბ) ატომის შიგნით აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე არ არსებობს. 

(გ) ატომის ზომის დადგენა შეუძლებელია. 

(დ) ძველბერძნულად სიტყვა „ატომი“ ნიშნავს ელემენტს, რომლის შეგრძნება ან დანახვა შეუძლებელია. 

(ე) ატომი არის სამყაროში არსებული ყველაზე მცირე ნაწილაკი. 
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17. ტექსტის მიხედვით, წარმოდგენილ განმარტებათაგან მცდარია: 

(ა) მონისტური მიდგომა გულისხმობს ერთი ძირითადი  სუბსტანციის აღიარებას. 

(ბ) მოლეკულა არის ნივთიერების თვისების განმსაზღვრელი უმცირესი ნაწილი, რომელიც ატომებისაგან არის აგებული.  

(გ)  ნეიტრონი არის ატომის ბირთვის შემადგენელი ელექტრულად ნეიტრალური ნაწილაკი. 

(დ) პლურალისტური მიდგომა ნიშნავს ოთხი ძირითადი  სუბსტანციის აღიარებას. 

(ე) პროტონი არის დადებითად დამუხტული ნაწილაკი, რომელიც  ატომის ბირთვშია მოთავსებული. 
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18. ჩამოთვლილთაგან რომელშია სწორად წარმოდგენილი არისტოტელეს მიერ ატომისტების საწინააღმდეგოდ გამოთქმული 

მოსაზრებები? 

I. თუ ატომებს აქვთ ფორმა და ზომა, მაშინ მათი დაყოფაც დასაშვებია.  

II. თუ ატომები წარმოადგენენ მათემატიკურ წერტილებს ნულოვანი ზომით, მათი ერთობლიობა არანულოვანი 

ზომის საგანი იქნება. 

III. სხეულები უსასრულოდ ვერ იმოძრავებენ, თუ ატომებს შორის იქნება სიცარიელე. 

(ა) მხოლოდ I 

(ბ) მხოლოდ III  

(გ) მხოლოდ I და III  

(დ) მხოლოდ II და III 

(ე) I, II და III  
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19. ჩამოთვლილთაგან რომელშია სწორად ასახული ბერძენი ფილოსოფოსებისა და თანამედროვე მეცნიერების შეხედულებები ატომის 

შესახებ? 

(ა) თანამედროვე ფიზიკა, ემპედოკლეს მსგავსად, მიიჩნევს, რომ საგნების ბუნებას მისი შემადგენელი ელემენტების კომბინაცია 

განაპირობებს. 

(ბ) ბერძენი ფილოსოფოსებისა და თანამედროვე მეცნიერების თანახმად, ძირითადი ელემენტების რაოდენობის განსაზღვრა  

შეუძლებელია. 

(გ) ბერძენი ფილოსოფოსებისა და თანამედროვე ფიზიკის თანახმად, ატომი დაუყოფელია. 

(დ) თალესისა და თანამედროვე მეცნიერთა მოსაზრებით, წყალი (H2O) უმცირესი ელემენტია.  

(ე) თანამედროვე ფიზიკამ, არისტოტელეს მსგავსად, დაადასტურა რომ ატომი იყოფა. 

  

 

 

 

ტექსტი C შეკითხვა 15 შეკითხვა 16 შეკითხვა 17 შეკითხვა 18 შეკითხვა 19 შეკითხვა 20 შეკითხვა 21 

  



20. წარმოდგენილი დასკვნებიდან, ტექსტის მიხედვით, მართებულია: 

(ა) დღეს მეცნიერებისათვის ცნობილია მხოლოდ 90 ქიმიური ელემენტი. 

(ბ) ნახშირბადის ატომის დასანახად მისი ზომა 100-ჯერ უნდა გაიზარდოს.    

(გ) ატომისტებისა და თანამედროვე მეცნიერთა წარმოდგენები ატომის აგებულების შესახებ მსგავსია.  

(დ) პლატონისა და არისტოტელეს შეხედულებები საწყისი ელემენტების რაოდენობის შესახებ განსხვავებულია.    

(ე) ატომში შეღწევას მასში ძლიერი ელექტრული და მაგნიტური ველების არსებობა აბრკოლებს. 
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21. ატომის შემადგენელი ნაწილაკების შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებათაგან რომელი დასტურდება ტექსტში? 

(ა) ფიზიკოსებმა XIX საუკუნის ბოლოს აღმოაჩინეს, რომ ატომის ბირთვი დადებითი და უარყოფითი ელექტრული მუხტის მქონე 

ნაწილაკებისაგან შედგება. 

(ბ) რთულია ატომის ელექტრონების მოძრაობის კოორდინატების განსაზღვრა, მაგრამ ატომის ზუსტი საზღვრების  დადგენა 

შესაძლებელია.   

(გ) ატომის ბირთვის მუხტის სიდიდე და მის გარშემო მბრუნავი ელექტრონების შესაძლო რაოდენობა დამოკიდებულია პროტონების 

რაოდენობაზე. 

(დ) ელექტრონების ბრუნვას ატომის ბირთვის გარშემო განაპირობებს მათი მცირე ზომა და მასა.  

(ე) ატომის მასას ძირითადად განაპირობებს დამუხტული ელექტრონებისა და პროტონების რაოდენობა. 
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