შეფასების სქემა
ვარიანტი 1
1. სპარსს შუშანიკის გულის მოგება (გადაბირება, მიმხრობა, თავის მხარეზე გადაყვანა) სურდა.

შუშანიკის გულის მოგება სურდა ----------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მოკაშკაშე ვარსკვლავის გარდმოვლენა ნიშანი იყო იმისა, რომ აბო მარტვილია (წმინდანია, მოწამეა, ქრისტეს
რჯულისათვის წამებულია); წყლიდან საკვირველი ნათელი ამოვიდა, მტკვარი უცნაურად განათდა; წყალმა
გამოაშუქა გასაოცარი ნათელი.

1. აბო მოწამე იყო ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მტკვარი განათდა -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ქ.
3. გრიგოლ ხანძთელის მღვდლად კურთხევა უფლის (ღვთის, იესო ქრისტეს) ნებაა; გრიგოლის პასუხი იყო: ჩემთვის
მღვდლად კურთხევა დიდი პატივია, მაგრამ ახალგაზრდული ასაკის გამო შიში მაქვს (პასუხისმგებლობის აღებას
ვერიდები, სასჯელის მეშინია).

1. უფლის --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. „და აწ პატივსა ვხედავ და პატიჟისაგან მეშინის!“ -------------------------------------------------------------------- 1ქ.
4. უსტარი ნიშნავს წერილს, ბარათს; ამ სტრიქონში ჩანს ფატმანისადმი ნესტან-დარეჯანის მადლიერება
(კეთილგანწყობილი, კეთილმოსურნე დამოკიდებულება); დაიღუპება (სიკვდილი არ ასცდება; დასაშვებია
აგრეთვე: ქაჯები დაუძლეველი მოწინააღმდეგეები, ძნელად საომარნი არიან); თავს მოიკლავს (თავს არ იცოცხლებს,
კლდიდან გადავარდება, დანას დაიცემს); რათა დაეხმაროს ნესტანის მამას (ინდოეთის მეფეს), რომელიც
მტრებისგან შევიწროებულია; ტარიელის მიერ ნაჩუქარი თავსაბურავის (პირსაბურავის; დასაშვებია აგრეთვე:
მოსასხამის) გადანაჭერს.

1. წერილს ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მადლიერება ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. ქაჯები მოკლავენ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
4. სიცოცხლეს მოისწრაფებს ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
5. რათა ფარსადან მეფეს დაეხმაროს --------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. რიდის გადანაჭერს -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
5. ავტორს უფლის (ღვთის, იესო ქრისტეს) იმედი აქვს; ტყვეობას თავი დააღწია (ლეკებს გაექცა).

1. ღვთის ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. დამტყვევებლებს გაექცა -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. სედრაქის ამ სიტყვებში ჩანს მისი შეუდარებელი მჭევრმეტყველება (ენამჭევრობა, ენამზეობა); შედარება.

1. გასაოცარი ორატორობა ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. შედარება --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.

7. ლირიკული გმირის ბედი იმიტომ არის „დაკარგული“, რომ სატრფო სამუდამოდ დაკარგა (საყვარელ ქალს
სამუდამოდ გამოემშვიდობა, მიჯნურმა დატოვა); ლირიკული გმირი საკუთარ თავს „უგუნურს“ იმიტომ
უწოდებს, რომ ეგონა, ბედი არ გაწირავდა (ბედნიერება უსასრულოდ გაგრძელდებოდა).

1. საყვარელი ქალი სამუდამოდ დაკარგა --------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მარადიული ბედნიერების სჯეროდა ----------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
8. სოლომონ ლიონიძეს მხედველობაში აქვს ერეკლე მეორის განზრახვა, ქართლის ბედი რუსეთს დაუკავშიროს
(რუსეთის ქვეშევრდომობა მიიღოს); სოფიო თავის მეუღლეს უპასუხებს, რომ უცხოობაში ვერ გაძლებს
(თავისუფლებაწართმეული ადამიანი გალიაში დატყვევებულ ბულბულს დაემსგავსება; ფუფუნება არაფრად
ღირს, თუ ადამიანი თავისუფლებას დაკარგავს).

1. რუსეთთან პოლიტიკური კავშირი შეკრას ------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. პატივი და დიდება თავისუფლებას ვერ შეცვლის ---------------------------------------------------------------------- 1ქ.
9. სააქაო, ამქვეყნიური ცხოვრება, წუთისოფელი; იფიქრა, რომ ქალის სახით ბედმა განსაცდელი მოუვლინა.

1. სააქაო ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მოსალოდნელი განსაცდელის გამო შეშინდა --------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
10. ცნობილი საზოგადო მოღვაწე დიმიტრი ყიფიანი, რომელსაც პოეტმა ეს ლექსი მიუძღვნა; გაპიროვნება.

1. დიმიტრი ყიფიანი --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. გაპიროვნება ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
11. ონისეს ტრაგედიის მიზეზი ის გახდა, რომ მას მეგობრის ცოლი შეუყვარდა, ონისემ ვერ შეძლო საკუთარ
გრძნობებს გამკლავებოდა. თემის სამსჯავროს გადაწყვეტილებით ძიძიას შეეძლო, რომ მოკვეთილ გუგუას თან
გაჰყოლოდა.

1. მეგობრის ცოლი შეუყვარდა -----------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. უფლება მისცეს ქმარს თან წაჰყოლოდა --------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
12. მგლები სოფელზე თავდასხმის დროს მოკავშირედ უმთვარო, ღრუბლიან ღამეს მიიჩნევენ. როცა სოფელზე
თავდასხმის გეგმა ჩაეშალათ, დამშეულმა მგლებმა მსხვერპლის მოძებნა საკუთარ რიგებში დაიწყეს, მსხვერპლად
ბებერი მგელი შეარჩიეს; მგლები ერთმანეთს გაურბიან, რადგან ერთმანეთს არ ენდობიან.

1. ბნელ ღამეს ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. ბებერი მგელი შეჭამეს ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. ერთმანეთის ეშინიათ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
13. ელი გორდელიანს სურდა, რომ სამშობლოში დაბრუნება თავად დაემსახურებინა (სიცოცხლის საფრთხეში
ჩაგდების ფასად). ავტორი ამ სიტყვებით გვეუბნება, რომ ელი რომანტიკული ბუნების ადამიანი იყო.

1. უნდოდა წასვლა თავად დაემსახურებინა ------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. რომანტიკოსი იყო ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.

14. ქვეყანაში არაპროფესიონალიზმია გამეფებული, ქვეყანა არასწორად იმართება; ამ სიტყვებში ჩანს, რომ ჯაყოს
თავის მოჩვენება, მოკატუნება შეუძლია, თვალთმაქცია.

1. ქვეყანაში ქაოსია ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. თვალთმაქცობას -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
15. ლექსის ლირიკულ გმირს აწუხებს ის, რომ მისმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა დაკარგა. აკაკი წერეთლის პოემაში
„თორნიკე ერისთავი“ მკაფიოდ ჩანს რწმენა იმისა, რომ კლდეზე მიჯაჭვული ამირანი თავის დახსნას შეძლებს.

1. თავისუფლების დაკარგვა --------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. აკაკი წერეთლის პოემაში „თორნიკე ერისთავი“ -------------------------------------------------------------------------1ქ.
16. ავტორი ხაზარებს ქართველ პოეტებს ადარებს. შედარება.

1. ცისფერყანწელებს; სიმბოლისტებს ---------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. შედარება --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
17. მოთხრობის მთავარ გმირს სურს რაღაც ისეთი გააკეთოს, რითაც ალავერდობაზე შეკრებილ ადამიანებს
გამოაფხიზლებს. გურამის აზრით, „ვნების სიმძაფრე შენებაშია“.

1. ამბოხის ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. შექმნაში, შრომაში, საქმის კეთებაში --------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
18. ამ სიტყვებით კლიმი ხელმძღვანელს დასცინის; ვასიკო კეჟერაძის აზრით, ყოველი ნორმალური მოთხრობის
წაკითხვის შემდეგ ადამიანი უკეთესი ხდება.

1. ირონიული ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვის შემდეგ ------------------------------------------------------------------------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
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

avtoris

umTavresi

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.

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.

4.

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

2

1

0

III kriteriumi

#

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

2.

3.

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

2

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.

6.

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).

samive miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT.

5

4

3

2

1

7.

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.

V

0

kriteriumi

#

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

qulebi

1.

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

3

2.

3.

4.

msjeloba 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.

1.

1

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.

VI

#

2

0

kriteriumi

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

qulebi
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

2.

2.

naSromSi azri gasagebia, magram leqsika mwiria, gvxvdeba araerTi
stilistikuri xarvezi.

1

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

