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(ხევიდან გაძევება, სოფლისა და ნათესაობისაგან განკვეთა; „მოშორებული იყვეს თემისაგანაც,
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აგრეთვე - ცისფერყანწელებს).
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mxatvruli teqstis analizis 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

teqsti Rrmadaa gaazrebuli, naSromSi igrZnoba avtoris umTavresi
saTqmelisa da emociuri mizandasaxulobis wvdoma.

4

2.

teqsti adekvaturadaa gagebuli.

3

3.

erT SemTxvevaSi SeiniSneba teqstis araadekvaturi gageba.

2

4.

erTze met SemTxvevaSi teqsti araadekvaturadaa gagebuli.

1

1.

5.

teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli.

0 naweri
aRar
swordeba

4

II kriteriumi

#

naSromis ageba

organizebuli,

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.

2

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.

1

1.

4.

naSromi upasuxebs samive miTiTebas
abzacebi sworadaa gamoyofili.

qulebi

da

kargadaa

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

0

III kriteriumi

#

1.

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

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

2

2.

davalebis piroba ZiriTadad adekvaturad aris gaazrebuli, Tumca
erT SemTxvevaSi SeiniSneba davalebis pirobis araadekvaturi gageba an
aris sakiTxidan gadaxvevis erTi SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa
Tu citatis damowmeba, romelic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).

1

3.

davalebis piroba araadekvaturadaa gaazrebuli.

0

5

IV kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

qulebi

1.

msjeloba samive miTiTebis mixedviT dasabuTebulia (argumentirebulia) da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT.

6

2.

msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli
teqsturi masaliT.

5

3.

msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris
Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa
gadmocemuli).

4

4.

msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo ori miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli
teqsturi masaliT.

3

5.

6.

7.

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.
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.

6

2

1

0

V kriteriumi

#

1.

2.

3.

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia;
teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba da yvela
magaliTi adekvaturia.

qulebi

gamoyofilia
damowmebuli

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia da gamoyofilia
teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba, Tumca erT SemTxvevaSi
magaliTi arasworadaa damowmebuli.
msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia; gamoyofilia
teqstis mxatvruli Taviseburebebebic, Tumca erTze met SemTxvevaSi
magaliTebi arasworadaa damowmebuli; anda naSromSi ar aris
msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, Tumca gamoyofilia teqstis
araerTi mxatvruli Tavisebureba da
dasabuTebulia konkretuli
magaliTebiT.

ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, magram
gamoyofilia
teqstis
araerTi
mxatvruli
Tavisebureba
da
dasabuTebulia
konkretuli
magaliTebiT,
Tumca
moxmobili
magaliTebidan erTi araadekvaturia; anda msjeloba avtoris stilis
Sesaxeb
damajerebelia,
Tumca
ar
aris
moxmobili
arcerTi

4

3

2

naSromSi
4.

1

konkretuli magaliTi.

5.

naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, gamoyofilia
teqstis mxatvruli Taviseburebebi, magram ar aris dasabuTebuli
arcerTi
konkretuli
magaliTiT;
anda
teqstis
mxatvruli
Taviseburebebis
Sesaxeb
msjelobisas
moxmobilia
erTze meti
araadekvaturi magaliTi; anda naSromSi saerTod ar aris msjeloba
teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb.
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VI kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

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

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
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VIII kriteriumi

#

1.

2.

3.

leqsika da stili

qulebi

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, gvxvdeba
oriode stilistikuri xarvezi.

2

naSromSi
azri
gasagebia,
stilistikuri xarvezebic.

magram

leqsika

mwiria,

gvxvdeba
1

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
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X kriteriumi

#

punqtuacia

qulebi

1.

ar aris samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0
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