
2016წლისზაფხულშიჩატარებულისაგნისგამოცდისსწორი პასუხები და 
შეფასებისსქემებიმუსიკაში 

 

I მოსმენის ნაწილი 

1.1გ)1.2დ);  2.1დ)2.2გ);  3.1ბ)3.2დ);  4.1ბ)4.2 ა);  5.1გ)5.2 დ);  6.1დ)6.2ბ); 

7. დ)8. გ) 

 

9.  მელოდიური კარნახი 

 

 

 

 

 

სანოტო სისტემაზე მოცემულია გასაღები და საგასაღებო ნიშნები. აპლიკანტმა უნდა 
ჩაწეროს კარნახის ზომა, მელოდიური და რიტმული ნახატი. შესაბამისად, ფასდება 
ყოველი ამ მონაცემის სისწორე (ზომა, ბგერის სიმაღლე და გრძლიობა).  დავალების 
მაქსიმალური ქულაა 5. შეცდომების რაოდენობის მიხედვით, დავალება, შეიძლება, 
შეფასდეს 5, 4, 3, 2, 1 და 0 ქულით. 

 

შეფასების სქემა: 

შეცდომების 
რაოდენობა 

შეფასება 

0 % 5 
1%-20% 4 
21%-40% 3 
41%-60% 2 
61%-80% 1 
81%-100% 0 

 



შენიშვნა  შეფასებისათვის: 

1) კარნახის ზომის შეცდომით განსაზღვრის შემთხვევაში მაქსიმალურ შეფასებას 
აკლდება 1 ქულა. დანარჩენი შეცდომების პროცენტული გამოთვლა მოხდება 4 
ქულიდან. 

2) იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთი ბგერის სიმაღლე არ იქნება სწორედ ჩაწერილი, მაგრამ 
მელოდიის რიტმული სურათი ზუსტია, დავალება შეფასდება 1 ქულით. 

 

10. მუსიკალური ნაწარმოების ანალიზი 

ჯამური ქულაა 15. 

შეფასებისსქემამუსიკალური ნაწარმოების ანალიზისათვის 

მაქსიმალური ქულა ყველა ქვეპუნქტისთვის 3 

3 ქულა საკითხისრულყოფილად არისგააზრებული _ პასუხიარისსრული, 
არგუმენტირებული, აპლიკანტიპასუხობსყველამითითებას, 
რომელსაცმოითხოვსდავალებისპირობა. 
პასუხშიჩანსმოცემულისაკითხისგააზრებული, დამაჯერებელიანალიზი. 
პასუხიგამყარებულიალოგიკურიარგუმენტებითადადამაჯერებელიმსჯელობით. 

2 ქულა პასუხშიჩანსსაკითხისცოდნა,აპლიკანტისპასუხისწორია, მაგრამ მისი 
მსჯელობაზოგადიადასქემატური. 

1 ქულა პასუხშიჩანსსაკითხის ნაწილობრივი გააზრება. აპლიკანტი არ პასუხობს 
პირობაში მოცემულ ყველა მითითებას, მაგრამ მსჯელობიდან ჩანს, რომ 
აპლიკანტს ესმის პირობაში დასმული საკითხის არსი. 

0 ქულა აპლიკანტი ვერ პასუხობს დავალების მოთხოვნებს. პირობაში მოცემული 
ინფორმაცია მეორდება კომენტარისა და ინტერპრეტაციის გარეშე. დავალების 
პირობა სწორად არ არის გააზრებული. პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს არ გააჩნია 
შესაბამისი ცოდნა. პასუხიარასწორია ან 
ბუნდოვანი,მოყვანილიაარაფრისმთქმელიარგუმენტები და განმარტებები. 

 

შენიშვნა  შეფასებისათვის: 

კონკრეტულ პასუხებს მოითხოვს: პირველი საკითხის პირველი კითხვა, მეორე და 
მეოთხე საკითხების სამ-სამი კითხვა (თითოეულ კითხვაზე პასუხის შეფასებაა 1 ქულა). 



1. ნაწარმოების ჟანრი - საფორტეპიანო ციკლი (ან საფორტეპიანო მინიატურების 
ციკლი, ან საფორტეპიანო სუიტა).ფრაგმენტში მოცემულია სამი სხვადასხვა 
ხასიათის, განსხვავებული მხატვრული სახეების მქონე, დასრულებული  მინიატურა, 
რომლებიც შეუსვენებლივ ენაცვლება ერთმანეთს. (როგორც ჩანს, ეს არის ნაწყვეტი 
საფორტეპიანო ციკლიდან, რომელიცსხვა მინიატურებსაც შეიცავს). 

2. ა) პერიოდი 

     ბ) დო მინორი   (ან    c-moll) 

     გ) S K64  D(7)  T   (ან    II65 K64  V7 I35) 

3. მოვისმინეთ სამი, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ხასიათის მქონე, პიესა. 
პირველი პიესა - Passionato- აგვიღწერს ამაყი, მედიდური, მტკიცე ხასიათისა და ამავე 
დროს, ამაღლებული განწყობის მქონე, მომხიბვლელ პერსონაჟს. ხასიათის 
შექმნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მელოდია, რომელიც ქმნის 
აღმაფრენისა და შთაგონების განწყობას. ხასიათის შექმნას ხელს უწყობს ფრაზები  
პუნქტირული რიტმითა  და  აქცენტებით სუსტ დროზე. 

მეორე პიესა - Agitato - ლირიკული და მეოცნებე ხასიათის არის. მის 
გამომსახველობაში აგრეთვე დიდი როლი აქვს ფაქიზ მელოდიას ქრომატიზმებით, 
ნახევარტონებით და რუბატოთი. ოცნებისა და ფანტაზიის განწყობას ქმნის ნელი 
ტემპი, მარცხენა ხელის პარტიის ჰარმონია და გაშლილი რიტმული ფიგურაციების 
მელოდიასთან  შეხამებაც.   

მესამე პიესა - Con affetto -ფეთქებადი ხასიათის არის. მისი აქცენტირებული, 
მღელვარე მელოდია ოქტავებითაა მოცემული და აგებულია ნახტომებზე. 
მინიატურის აფექტურიხასიათის შექმნაშიაგრეთვე მნიშვნელოვანია დინამიური 
ნიშნები: fortissimo და crescendo.  

4. XIX საუკუნე, რომანტიზმი, რობერტ შუმანი. 

5. რობერტ შუმანი იყო XIX საუკუნის დიდი კომპოზიტორი, პიანისტი და 
პუბლიცისტი. იგი პროგრესულად მოაზროვნე მუსიკოსი იყო და საკუთარ 
მუსიკალურ გაზეთში გამოთქვამდა დამოკიდებულებას მუსიკისადა 
მუსიკოსებისადმი. შუმანისშემოქმედება მოიცავს საფორტეპიანო, ვოკალურ, 
კამერულ-ინსტრუმენტულ  და სიმფონიურ ჟანრებს. შუმანი ნოვატორია ყველა ამ 
ჟანრში.აღსანიშნავია, რომ იგი პროგრამული საფორტეპიანო მინიატურების ციკლის 
ფუძემდებელია. მოსმენილი ფრაგმენტი არის საფორტეპიანო ციკლიდან 
„კარნავალი“, რომელმაც ასახა კომპოზიტორის ცხოვრების გარკვეული ეტაპი. 
შუმანმა შექმნა პროგრესულად მოაზროვნე ხელოვანთა წარმოსახვითი კავშირი 
„დავითსბუნდი“ და „კარნავალში“ მისი წევრები ძალიან ორიგინალურად 
დაუპირისპირა ჩამორჩენილ საზოგადოებრივ აზრს. მინიატურების ციკლში 
ასახულია კარნავალის საზეიმო, ხალისიანი, მრავალფეროვანი და იდუმალი 
ატმოსფერო, ნიღბებით და საცეკვაო ორომტრიალით. ტრადიციული ნიღბების 



(პიერო, არლეკინი,პანტალონე, კოლომბინა) გარდა, მოცემულია შუმანის მეგობრების 
პორტრეტებიც (კიარინა, შოპენი, ესტრელა).რომლებიც  დღეს შემოგვთავაზეს 
მუსიკალურ ფრაგმენტში. ციკლი მთლიანად აგებულია ვალსის რიტმზე,იგი 
აერთიანებს 20 კონტრასტულ პიესას. ციკლის გამაერთიანებელია, აგრეთვე, 
მონოგრამა ASCH, რომელიც  მუსიკალური ლათინური ნოტაციით ნიშნავს ბგერებს: 
ლა, მი ბემოლ, დო, სი.ციკლის ერთ-ერთ პიესაში -„სფინქსები“ - 
მოცემულიამონოგრამის მუსიკალური გაშიფვრის სამი ვარიანტი.ამ ბგერებიდან 
შემდგარი ინტონაცია ხდება„კარნავალის“, როგორც ვარიაციული ციკლის 
საფუძველი. ნაწარმოები მთავრდება „დავითსბუნდლერების მარშით 
ფილისტიმელების წინააღმდეგ“. 

 

 

II ნაწილი 

 

11. ბ)   12 დ)   13. ბ)   14. ბ)   15. გ)   16. გ)   17. ბ)   18. დ) 

 

 

19-22.  ლა  ნოტიდან აგება 

თითოეული დავალების შეფასების ქულაა1. 

ჯამური ქულაა 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23-25.  შესაბამისობის დადგენა. 

 თითოეული დავალების შეფასების ჯამური ქულაა 3. 

 
 
23. 

 
 
 
 

 
 
24. 

 
 
 
 
 

 
25. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ა ბ გ დ ე 
23. 1   X   
23. 2    X  
23. 3     X 

 ა ბ გ დ ე 
24. 1   X   
24. 2 X     
24. 3    X  

 ა ბ გ დ ე 
25. 1    X  
25. 2 X     
25. 3  X    



26-28.ჭეშმარიტია-მცდარია  
 
თითოეული დავალების  შეფასების ქულაა 1. 
 

26.ჭეშმარიტია □მცდარია× 
ქართული ხალხური სიმღერა ,,ნადური’’ არის შრომის სიმღერა. 
 

 
 

27.ჭეშმარიტია×მცდარია□ 
 
 

 
 
 

28.ჭეშმარიტია ×მცდარია  □ 
 
 

 
 
 
29-30. ქრონოლოგიის დადგენა 
 
 
29. შეფასების ქულაა 1. 
 
ა ბ გ დ 
1 4 2 3 
 
 
30.შეფასების ქულაა 1. 
 
ა ბ გ დ 
4 2 1 3 
 


