
ტესტი დაწყებითი საფეხურის 
მასწავლებელთათვის

მასწავლებლის საგნის გამოცდა

ბუნებისმეტყველება 2016 იანვარი

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა

ტესტი ორი ნაწილისგან შედგება  -   დაპროფესიული ცოდნა და მეთოდიკა  აკადემიური 

უნარები. ის 50 დავალებას შეიცავს. ზოგიერთ დავალებას ახლავს სავარაუდო პასუხები, 

ზოგიერთის პასუხი კი თქვენ თავად უნდა დაწეროთ. 

პასუხები აუცილებლად გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე, რომელიც თან ახლავს ტესტს 

(შესაბამისი ინსტრუქცია იხილეთ შემდეგ გვერდზე). ტესტირების შედეგი დადგინდება მხოლოდ 

და მხოლოდ პასუხების ფურცლის საფუძველზე.

ყურადღებით წაიკითხეთ თითოეული დავალების ინსტრუქცია, კარგად გაიაზრეთ, რა 

მოგეთხოვებათ დავალების შესრულებისას, და შემდეგ აირჩიეთ ან დაწერეთ პასუხი. 

ზოგიერთი დავალება, ერთი შეხედვით, სპეციფიკურ თეორიულ ცოდნას მოითხოვს, თუმცა 

რეალურად ამ დავალებათა შესრულება სავსებით შესაძლებელია პედაგოგიურ გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით. 

შავი სამუშაოსათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტესტის ფურცლებზე არსებული ცარიელი 

ადგილები.

სამუშაოდ გეძლევათ 5 საათი.

დროის ამოწურვის შესახებ გაცნობებთ მეთვალყურე.

გისურვებთ წარმატებას!
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სხვადასხვა ტიპის დავალებათა ინსტრუქციები 

ტესტში წარმოდგენილი დავალებები, ფორმატის თვალსაზრისით, 
სხვადასხვაგვარია. ტესტში შეგხვდებათ: 

• დავალებები არჩევითი პასუხებით;
• დავალებები ღია დაბოლოებით;
• შესაბამისობის დადგენის დავალებები;
• თხზულება.

არჩევითპასუხებიან დავალებებში პირობასა თუ შეკითხვასთან ერთად 
სავარაუდო პასუხებიც არის მოცემული. დავალების შესრულება გულისხმობს ოთხი 
სავარაუდო პასუხიდან ერთი სწორი პასუხის არჩევას.  

პასუხის მონიშვნისას:  
• პასუხების ფურცელზე მოძებნეთ დავალების შესაბამისი ნომერი; 
• ნომრის ქვეშ იპოვეთ უჯრა, რომელიც თქვენ მიერ არჩეულ პასუხს შეესაბამება; 
• დასვით X ნიშანი ამ უჯრაში. 

თუ გსურთ პასუხების ფურცელზე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მთლიანად 
გააფერადეთ უჯრა, რომელშიც დასვით X ნიშანი, ხოლო შემდეგ მონიშნეთ პასუხის 
ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ უჯრაში).  

თითოეული არჩევითპასუხებიანი დავალება 1 ქულით ფასდება. 

დავალებები ღია დაბოლოებით მოითხოვს დასმულ შეკითხვაზე პასუხის 
ჩამოყალიბებას, საკუთარი მსჯელობის გამყარებას სათანადო არგუმენტებით. 
თითოეული ღიაბოლოიანი დავალება ფასდება სპეციალური სქემის მიხედვით. 
შესასრულებელი ნაბიჯების გათვალისწინებით, დავალება შეიძლება შეფასდეს 1, 2 ან 
მეტი ქულით. ამგვარ დავალებებზე პასუხის გასაცემად პასუხების ფურცელზე 
გამოყოფილია საგანგებო ადგილები. გაითვალისწინეთ: თუ სწორ პასუხთან ერთად 
არასწორ პასუხსაც მიუთითებთ, ქულას ვერ მოიპოვებთ.  

შესაბამისობის დადგენის დავალებებში წარმოდგენილია მონაცემთა ორი სვეტი. 
ერთ სვეტში მოცემულია ე. წ. პირობა (მოვლენები, ფრაზები და ა. შ.), მეორეში კი – 
სავარაუდო პასუხები (ცნებები, ტერმინები და ა. შ.). დავალების შესრულება 
გულისხმობს ერთ სვეტში მოცემული ინფორმაციის მისადაგებას მეორე სვეტში 
მოცემულ ინფორმაციასთან. შესაბამისობის თითოეული დავალებისთვის პასუხების 
ფურცელზე მოცემულია ცხრილი. თქვენ უნდა შეავსოთ ცხრილის ცარიელი გრაფები – 
პირობის აღმნიშვნელი ასოს ქვეშ ჩაწეროთ მისი პასუხის შესაბამისი რიგითი ნომერი. 
შესაბამისობის დადგენის თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება. 

თხზულებაში უნდა წარმოაჩინოთ თქვენი პოზიცია, მოსაზრებები 
შემოთავაზებული საკითხის შესახებ, კონკრეტული არგუმენტებით დაასაბუთოთ 
სათქმელი. თხზულების დასაწერად პასუხების ფურცელზე გამოყოფილია საგანგებო 
ადგილი.  

თხზულების მაქსიმალური ქულაა 13. 
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პროფესიული ცოდნა და მეთოდიკა 

1. ურთიერთობის როგორი ტიპია ხემცენარესა  და აბედა სოკოს შორის?
(ა) პარაზიტიზმი 
(ბ) ცალმხრივი სიმბიოზი 
(გ) კონკურენცია 
(დ) ორმხრივი სიმბიოზი  

2. ჟანგბადი, რომელიც გამოიყოფა ფოტოსინთეზის დროს, წარმოიქნება:
(ა) CO2-ის დაშლის შედეგად 
(ბ) ქლოროფილის დაშლის შედეგად 
(გ) H2O-ის დაშლის შედეგად 
(დ) ნახშირწყლების დაშლის შედეგად 

3. გამრავლების რომელი ტიპის საფუძველია ორგანიზმის რეგენერაციული უნარი?
(ა) პართენოგენეზის 
(ბ) სქესობრივის 
(გ) ფრაგმენტაციის  
(დ) ხელოვნური განაყოფიერების 

4. თევზისგან განსხვავებით, ბაყაყს აქვს:
(ა) ნეკნები 
(ბ) კისრის მალები 
(გ) სისხლძარღვთა სისტემა 
(დ) ხერხემალი 

5. ფრინველთა ორმაგი სუნთქვა წარმოადგენს:

I − ფრენასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან შეგუებას. 
II  − თბორეგულაციის საშუალებას. 

ამ დებულებებიდან რომელია მართებული? 

(ა) მხოლოდ I 
(ბ) მხოლოდ II 
(გ) ორივე 
(დ) არც ერთი 
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6. ეკოლოგიურ წონასწორობაში მყოფ ტყის ეკოსისტემაში ჭარბი ნადირობის გამო
მთლიანად განადგურდა მგლის პოპულაცია. რომელია მოვლენათა განვითარების 
ყველაზე სავარაუდო სცენარი? 

I. შემცირდება აღმონაცენის რაოდენობა და დაკნინდება ტყის თვითაღდგენის 
პოტენციალი. 

II. ტყეში მოიმატებს  წაბლისა და პანტის მსხმოიარობა.
III. ირმისა და შვლის პოპულაციებში გაიზრდება ეპიდემიების რისკი.

ზემოთ მოცემულთაგან რომელია მართებული? 
(ა) მხოლოდ I 
(ბ) მხოლოდ II 
(გ) I და III 
(დ) II და III 

7. პათოგენების წინააღმდეგ სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმის დაცვით რეაქციებს არ
მიეკუთვნება: 
(ა) ანტიბიოტიკების წარმოქმნა 
(ბ) ანთებითი რეაქცია 
(გ) სპეციფიკური იმუნიტეტი 
(დ) ცირკადული რიტმები  

8. სუნთქვის ცენტრი მდებარეობს:
(ა) მოგრძო ტვინში 
(ბ) ნათხემში 
(გ) ზურგის ტვინში 
(დ) შუა ტვინში 

9. 0° C-ზე წყალი შეიძლება იყოს:
(ა) როგორც მყარ, ისე თხევად ან აირად მდგომარეობაში 
(ბ) მხოლოდ აირად მდგომარეობაში 
(გ) მხოლოდ თხევად მდგომარეობაში 
(დ) მხოლოდ მყარ მდგომარეობაში 
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10. დაადგინეთ შესაბამისობა ფოტოებზე გამოსახულ ორგანიზმებსა და ბუნებრივი 
მტრისგან თავდაცვის ადაპტაციებს შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ფოტოს 
აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ შესაბამისი ადაპტაციის ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ 
შესაძლებელია პასუხის გამეორება). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ა) 
 

(ბ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(გ) (დ) 
 
 
      
1. გარეგანი ჩონჩხი  
2. გამაფრთხილებელი შეფერილობა 
3. მფარველობითი შეფერილობა  
 

ა ბ გ დ 
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11. დაადგინეთ შესაბამისობა ფოტოებზე გამოსახულ ობიექტებსა და კვებითი ჯაჭვის 
რგოლებს  შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ფოტოზე გამოსახული ობიექტის 
აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ კვებითი ჯაჭვის შესაბამისი რგოლის ნომერი 
(გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია პასუხის გამეორება). 
 

  
(ა) 

 
(ბ) 

  
(გ) 

 
(დ) 

  

(ე)  
       

1. პროდუცენტი 
2. რედუცენტი 
3. I  რიგის კონსუმენტი 
4. II რიგის კონსუმენტი 
 

ა ბ გ დ ე 
     

6 656904 

http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF8rn-0abJAhWHiRoKHZwfDKgQjRwIBw&url=http://webmandry.com/raznoe/priroda/hischnaya-ptitsa-orel-opisanie-zhizni-orlov-zrenie-ohota-gnezda-i-orlyata.-vidy-orlov-s-foto-i-video.html&psig=AFQjCNHSPu5qUho_Z8ej-OE20aEM84tWow&ust=1448371379627327
http://www.google.ge/imgres?imgurl=http://news.sevas.com/uploads/cache/watermark/news/18492/spirulina.jpg&imgrefurl=http://news.sevas.com/politics/vyrashhivanie_vodoroslej_dlya_kosmonavtov_v_sevastopole&h=353&w=573&tbnid=33vHMXQyjcTgvM:&docid=d0bjFhZoVBrXIM&ei=QHtUVvOCCcSbsgGGlKXQAg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjzop6tqanJAhXEjSwKHQZKCSo4ZBAzCGAoXTBd


12. დააჯგუფეთ ფოტოებზე გამოსახული მცენარეები იმის მიხედვით, მწერებით 
იმტვერებიან ისინი თუ ქარით.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(1) 
 

(2) (3) 
 

 

  

(4) (5) (6) 
 
 
1. იმტვერებიან მწერებით ____________________________________ 
 
2. იმტვერებიან ქარით                ____________________________________ 

 
(მაქსიმალური ქულა 1) 
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13. ახსენით, რა ფუნქციური ანალოგია არსებობს სურათზე გამოსახული ცოცხალი 
ორგანიზმის ნაწილსა და ადამიანის მიერ შექმნილ ობიექტს შორის.  
 

 
 

(მაქსიმალური  ქულა 2) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

     
 
14. ამფიბიებისგან განსხვავებით, ქვეწარმავლებს კიდურები სხეულის ქვედა მხარეს 
აქვთ განლაგებული. რამ განაპირობა ეს ევოლუციური ცვლილება?  

(მაქსიმალური  ქულა 2) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
15. ახსენით, რატომ არის აუცილებელი კალციუმის იონების „ნეიტრალიზება“ სისხლის 
ბანკებში დაცულ ნიმუშებში. 

(მაქსიმალური  ქულა 1) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
       
 
16. რა განსხვავებაა ეროვნულ პარკსა და სახელმწიფო ნაკრძალს შორის?  

(მაქსიმალური  ქულა 2) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

      
________________________________________________________________________________ 
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17. თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა არის გლობალური 
დათბობა. შეასრულეთ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ქვემოთ მოცემული 
დავალებები:  
 
17.1. დაასახელეთ დედამიწაზე გლობალური დათბობის გამომწვევი, სულ მცირე, 2 
აირი (სათბურის გაზები).  

(მაქსიმალური  ქულა 1) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
     

 
 

17.2. დაასახელეთ სათბურის გაზების რაოდენობის მატების, სულ მცირე, 2 ძირითადი 
მიზეზი. 

(მაქსიმალური  ქულა 1) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
     
 
 
17.3. ახსენით დედამიწის ატმოსფეროში მიმდინარე „სათბურის ეფექტის“ მოქმედების 
პრინციპი. 

(მაქსიმალური  ქულა 2) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
       
________________________________________________________________________________ 
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18. მასწავლებელმა  მეექვსე კლასის სამ მოსწავლეს, ნიკას, დათოს და თამუნას, 
რომლებიც ქალაქის ერთ უბანში ცხოვრობდნენ,  ამგვარი ჯგუფური დავალება მისცა: 

„დააკვირდით ტემპერატურის ცვალებადობას მომავალი ორშაბათიდან კვირის 
ჩათვლით. თერმომეტრი მოათავსეთ ერთ კონკრეტულ ადგილას (არ შეუცვალოთ მას 
ადგილმდებარეობა მთელი კვირის განმავლობაში) და ყოველდღიურად ჩაწერეთ, თუ 
რამდენი გრადუსის ტოლია ტემპერატურა. შემდეგ შეიკრიბეთ და თქვენ მიერ 
შეგროვებული მონაცემები წარმოადგინეთ ჯერ ცხრილის სახით, შემდეგ 
პრეზენტაციისთვის – სვეტოვანი  დიაგრამის სახით.“ 

სამივე მოსწავლემ მასწავლებლის დავალება ზედმიწევნით ზუსტად შეასრულა. 
ისინი ყოველდღიურად იწერდნენ თერმომეტრების ჩვენებებს. კვირის ბოლოს 
მოსწავლეები ერთად შეიკრიბნენ და მათ მიერ შეგროვებული მონაცემები  ერთი 
ცხრილის სახით  წარმოადგინეს: 

 
 ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა 

ნიკა 5 7 7 10 8 10 13 

დათო 2 3 8 11 8 6 13 

თამუნა 15 17 18 21 17 20 22 

 
 
პრეზენტაციის დროს ამ მონაცემების მიხედვით  ეკრანზე სვეტოვანი დიაგრამა 
წარმოადგინეს: 
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18.1. მოსწავლეებმა დიაგრამის აგებისას დაუშვეს შეცდომა.  დაეხმარეთ მათ შეცდომის 
აღმოჩენასა და შესწორებაში (მაგალითად, დაუსვით მიმანიშნებელი შეკითხვები).  

(მაქსიმალური  ქულა 1) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
     

 

18.2. პრეზენტაციის დროს ერთ-ერთმა თანაკლასელმა ეჭვი შეიტანა მონაცემების 
სისწორეში და იკითხა: „როგორ შეიძლება ნიკას, დათოს და თამუნას მიერ 
შეგროვებული მონაცემები ამდენად განსხვავებული იყოს, ისინი ხომ ერთ უბანში 
ცხოვრობენ?“ 
 
დაასახელეთ სავარაუდო მიზეზები, რომელთა გამო ნიკას, დათოს და თამუნას მიერ 
შეგროვებული მონაცემები განსხვავდება ერთმანეთისგან, და, შესაბამისად, მიუთითეთ, 
რა არის დასაზუსტებელი მასწავლებლის ინსტრუქციაში იმისათვის, რათა 
მოსწავლეების მონაცემები არ იყოს ერთმანეთისგან საგრძნობლად განსხვავებული. 

 
(მაქსიმალური  ქულა 2) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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19. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი სათაური შეესაბამება მოცემულ რუკას? 
 

 
(ა) მეწყერსაშიში ზონები 
(ბ) ტყის ფონდი 

(გ) ფარდობითი ტენიანობა 

(დ) მოსახლეობის სიმჭიდროვე 
 
 
 
20. ფოტოებზე გამოსახული ლანდშაფტებიდან რომელი არ გვხვდება საქართველოს 
ტერიტორიაზე? 
 

  
(ა) 
 

(ბ) 

 

 

(გ) 
 

(დ) 
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21. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელშია ჭარბტენიანი ლანდშაფტები დაცვის 
ძირითადი ობიექტი? 
 
(ა) ლაგოდეხის ნაკრძალში 
(ბ) ვაშლოვანის ნაკრძალში 
(გ) კოლხეთის ეროვნულ პარკში 
(დ) თუშეთის ეროვნულ პარკში 
 
 
22. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ  არის  ტროპიკული ტყეების სახელწოდება? 
 
(ა) ჯუნგლი 
(ბ) სელვა  
(გ) პრერია 
(დ) ჰილეა 
 
 
23. რა არის გამოსახული ილუსტრაციაზე? 
 

 

(ა) კანიონი 
(ბ) კრატერი 
(გ) აისბერგი 
(დ) პიკი 
 
 
24. რომელია მსოფლიო ოკეანის ყველაზე ღრმა ადგილი? 
 
(ა) იავის ღარი 
(ბ) პუერტო-რიკოს ღარი 
(გ) მარიანას ღარი 
(დ)  ფილიპინების ღარი  
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25. სად არის ოკეანის ზედაპირული წყლის ტემპერატურა უფრო მაღალი?

26. მზის სისტემაში სად მდებარეობს ე. წ. „ასტეროიდების სარტყელი“?

(ა) ვენერასა და დედამიწის ორბიტებს შორის 
(ბ) დედამიწისა და მარსის ორბიტებს შორის 
(გ) მარსისა და იუპიტერის ორბიტებს შორის 
(დ) იუპიტერისა და სატურნის ორბიტებს შორის 

27. დაადგინეთ შესაბამისობა კონტინენტებსა და მათი მდებარეობის შესახებ მოცემულ
ინფორმაციას შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მდებარეობის აღწერილობას 
მიუწერეთ შესაბამისი კონტინენტის ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ ერთი შესაძლო 
პასუხი ზედმეტია). 

(ა)ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი მდებარეობს 
ტროპიკებს შორის და მას კვეთს გრინვიჩის მერიდიანი 

(ბ) ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი მდებარეობს 
პოლარულ წრესა და კირჩხიბის ტროპიკს შორის 

(გ) ცენტრალურ ნაწილში გადის თხის რქის ტროპიკი და 
მთლიანად სამხრეთ ნახევარსფეროში მდებარეობს 

(დ) ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი მდებარეობს 
სამხრეთის პოლარული წრის სამხრეთით 

1. ავსტრალია
2. ანტარქტიდა
3. აფრიკა
4. სამხრეთი ამერიკა
5. ჩრდილოეთი ამერიკა

ა ბ გ დ 
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(ა) ჩ.გ. 23,5   ა.გ. 40 

(ბ) ჩ.გ. 66,5   დ.გ. 20 

(გ) ს.გ. 55,5   დ.გ. 60 

(დ) ს.გ. 35,5   ა.გ. 10 



28. დაადგინეთ შესაბამისობა გეოგრაფიული ობიექტის კონტურსა და მის
სახელწოდებას შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში გეოგრაფიული ობიექტის 
კონტურის აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ მისი სახელწოდების შესაბამისი ნომერი 
(გაითვალისწინეთ, რომ რამდენიმე შესაძლო პასუხი ზედმეტია). 

1. ჰავაის არქიპელაგი
2. კ. შრი-ლანკა
3. ფოლკლენდის (მალვინის) კ-ბი
4. გალაპაგოსის არქიპელაგი
5. კ. ტასმანია
6. მცირე ზონდის არქიპელაგი
7. ანდამანის კ-ბი

ა ბ გ დ 
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29.  რა ხელსაწყოა ნაჩვენები ილუსტრაციაზე?  

     (მაქსიმალური ქულა 1) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
30.  დაასახელეთ, რა ობიექტი შეიძლება იყოს გამოსახული ილუსტრაციაზე, და 
ახსენით, რის საშუალებით დაადგინეთ  ეს გარემოება?   

 
 

(მაქსიმალური ქულა 2) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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31. ყურადღებით დააკვირდით მოსწავლის მიერ შევსებულ სქემას.  
 

 
 
იპოვეთ  მოსწავლის მიერ სქემაზე დაშვებული შეცდომები და ჩაწერეთ შესწორებული 
სახით. დეტალურად აუხსენით მოსწავლეს, რატომ არის მისი ზოგიერთი 
აღნიშვნა/ჩანაწერი მცდარი (თითოეული შეცდომის გასწორება ფასდება 1 ქულით, ახსნა – 
1 ქულით). 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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კითხვისა  და წერის სწავლება 

32. გაეცანით კითხვის სწავლების საწყისი პერიოდისთვის განკუთვნილ დავალებას:

შეაერთე წინადადება შესაბამის ნახატთან: 

       ბუხრის თავზე ორი სანთელი ანთია. 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უნარის განვითარებას არ ისახავს მიზნად 
აღნიშნული აქტივობა? 

(ა) წაკითხულის გააზრების  
(ბ) ყურადღების კონცენტრაციის 
(გ) წერილობითი ინსტრუქციის გაგებისა და შესრულების 
(დ) ციფრსა და რაოდენობას შორის მიმართების დადგენის 

33. მასწავლებლის მიზანია, განუვითაროს მოსწავლეებს ტექსტიდან ამოკითხული
ინფორმაციის განზოგადებისა და ამის საფუძველზე დასკვნების გამოტანის უნარი. 
კითხვის რომელი სტრატეგიის გამოყენება დაეხმარება მას ყველაზე მეტად აღნიშნული 
მიზნის მიღწევაში? 

(ა) წაკითხული ტექსტის სტრუქტურისა და სტილის აღწერა 
(ბ) ახლად წაკითხული ტექსტის შედარება სხვა დროს წაკითხულ მასალასთან 
(გ) წასაკითხ ტექსტში მოქმედების სავარაუდო განვითარების წინასწარ გამოცნობა  
(დ) ავტორის პოზიციისა და დამოკიდებულების  განსაზღვრა ტექსტში წარმოდგენილი 

საკითხის მიმართ 

34. გიორგის უძნელდება  დამოუკიდებლად სიტყვის სწორად ჩაწერა რვეულში. ქვემოთ
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შეიძლება იყოს მოსწავლის წარუმატებლობის მიზეზი? 

გიორგის უჭირს: 
(ა) სიტყვის შემადგენელ ბგერებად დაშლა 
(ბ) სიტყვის შემადგენელი ბგერების შესაბამის ასოებთან დაკავშირება 
(გ) სიტყვაში  ბგერების საჭირო თანმიმდევრობის დამახსოვრება 
(დ) სიტყვის შემადგენელი ხმოვნებისა და თანხმოვნების ერთმანეთისგან გარჩევა 
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35.  გაეცანით წინასაანბანო პერიოდში  ფონოლოგიური ანალიზის უნარის 
გასავითარებელ სავარჯიშოებს: 
I. მასწავლებელი ამბობს სიტყვებს, მოსწავლემ უნდა დაასახელოს პირველი და ბოლო 

ბგერა; 
II. მასწავლებელი ამბობს მოკლე სიტყვას, მოსწავლემ იმდენჯერ უნდა დაუკრას ტაში, 

რამდენი ბგერაცაა სიტყვაში; 
III. მასწავლებელი ამბობს მარტივ წინადადებას, მოსწავლემ იმდენჯერ უნდა დაუკრას 

ტაში, რამდენი სიტყვაცაა წინადადებაში. 
 
ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელშია დალაგებული აქტივობები სირთულის ზრდის 
მიხედვით? 
(ა) I, II, III  
(ბ) II, I, III  
(გ) II, III, I 
(დ) III, II, I 
 
 
 
36. მასწავლებლის მიზანია, დაადგინოს, რამდენად შეუძლია მოსწავლეს სიტყვის 
დაშლა მნიშვნელობის მქონე ნაწილებად და ამის საფუძველზე მთლიანი სიტყვის 
მნიშვნელობის განსაზღვრა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადება 
გამოადგება მას აღნიშნული მიზნის მისაღწევად?  
 
(ა) ჩიტი მთელი ძალით ებრძოდა ქარს.  
(ბ) გემი გარიჟრაჟზე  მიუახლოვდა ნაპირს. 
(გ) წინ განსაცვიფრებელი სურათი გადაიშალა. 
(დ) მარიამი ჭადრაკის დიდი გულშემატკივარი იყო. 
 
 
 
37. ანა ცალკეულ ასოებს კითხულობს და შეუძლია მათი სიტყვად გაერთიანება, თუმცა 
ვერ ხვდება, რა სიტყვა წაიკითხა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ყველაზე 
ადეკვატური აქტივობა ანას დასახმარებლად?  
 
(ა) ბარათებზე დაწერილია  სიტყვები, ხოლო სხვა ბარათებზე დახატულია შესაბამისი 

გამოსახულებები; ანამ უნდა დააწყვილოს სიტყვები შესაბამის გამოსახულებებთან. 
(ბ) ბარათებზე მოცემულია სიტყვები შესაბამისი გამოსახულებებით, ანამ უნდა 

ამოიკითხოს ბარათზე დაწერილი სიტყვები. 
(გ) ბარათზე დაწერილია სიტყვები შეცდომით და აქვე მოცემულია ამ სიტყვათა 

შესაბამისი გამოსახულებები, ანამ უნდა წაიკითხოს სიტყვები სწორად. 
(დ) ბარათებზე დაწერილია სიტყვები და აქვე დატოვებულია ცარიელი ადგილები, ანამ 

უნდა ამოიკითხოს სიტყვა და ჩახატოს სიტყვის შესაბამისი გამოსახულება. 
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38. კვლევების თანახმად, წაკითხულის გააზრება ერთდროულად  შემეცნებითი და 
ემოციური აქტივობაა. კარგი მკითხველი აქტიურად არის ჩართული ტექსტის კითხვის 
პროცესში როგორც შემეცნებითი თვალსაზრისით, ისე ემოციურადაც. ქვემოთ 
მოცემული შედეგებიდან რომელი განამტკიცებს ყველაზე მეტად აღნიშნულ 
მოსაზრებას?  
 
კითხვაში მიღწევები უფრო მაღალია იმ შემთხვევაში, როცა მასწავლებელი 
სისტემატურად იყენებს  კითხვის შემდეგ სტრატეგიას: 
 
(ა) ჩუმად და ხმამაღლა კითხვაში ვარჯიში, სანამ მოსწავლე გამოთქმით და 

თავისუფლად არ წაიკითხავს წასაკითხი მასალის 95%-ს. 
(ბ) ტექსტის შესახებ წინასწარი ვარაუდების გამოთქმა საკუთარი გამოცდილების 

საფუძველზე და ამ ვარაუდების დამტკიცების ან უარყოფის შესახებ მსჯელობა 
წაკითხვის შემდეგ. 

(გ) სუსტი მკითხველისა და ძლიერი მკითხველის დაწყვილება და სხვადასხვა ტიპის 
ტექსტის ერთობლივად წაკითხვაში ვარჯიში. 

(დ) დასმულ შეკითხვებზე შესაბამისი პასუხის მოძებნა წაკითხულ ტექსტში  და 
ტექსტის გააზრებისთვის მნიშვნელოვანი საკვანძო სიტყვების ხაზგასმა. 

 
 
 
39. კითხვაში პრობლემების მქონე მოსწავლისთვის დახმარების ერთსემესტრიანი 
პროგრამის განხორციელების შემდეგ მასწავლებელმა ამ მოსწავლის კითხვის უნარის 
განვითარების დონის შეფასება გადაწყვიტა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია 
საუკეთესო ინდიკატორი მოსწავლის კითხვის უნარის პროგრესის შესაფასებლად?     
 
(ა) კითხვაში ამ მოსწავლის მიღწევების შედარება სხვა აკადემიურ საგნებში მის 

მიღწევებთან. 
(ბ) კითხვაში ამ მოსწავლის მიღწევების შედარება თანაკლასელების  მიღწევების 

საშუალო მაჩვენებელთან. 
(გ) ამ მოსწავლის მიერ გამოვლენილი კითხვის უნარის შედარება ეროვნული სასწავლო 

გეგმის ინდიკატორებთან. 
(დ) ამ მოსწავლის მიერ სემესტრის დასაწყისში გამოვლენილი კითხვის უნარის 

შედარება სემესტრის ბოლოს მიღებულ შედეგთან.  
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40. მოსწავლემ სწრაფად და უყურადღებოდ წაიკითხა ტექსტი. შესაბამისად, 
მასწავლებლის შეკითხვას, რომელიც ტექსტის ფარულ აზრს შეეხებოდა, არასწორი 
პასუხი გასცა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია მასწავლებლის ყველაზე 
ადეკვატური სტრატეგია, თუკი მას სურს, მოსწავლეს წაკითხულის გააზრებაში 
„ხარაჩოს პრინციპით“  დაეხმაროს და პასუხი აღმოაჩენინოს? 
 
(ა) მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეს, იპოვოს წინადადება ტექსტში საკუთარი პასუხის 

დასადასტურებლად ან უარსაყოფად. 
(ბ) მასწავლებელი თავად აჩვენებს მოსწავლეს ადგილს ტექსტში, რომელიც მის პასუხს 

ეწინააღმდეგება. 
(გ) მასწავლებელი კიდევ ერთხელ იმეორებს შეკითხვას და სთხოვს მოსწავლეს, 

დაფიქრდეს და ისე გასცეს პასუხი. 
(დ) მასწავლებელი კიდევ ერთხელ იმეორებს შეკითხვას და სთხოვს სხვა მოსწავლეს, 

დაეხმაროს თანაკლასელს პასუხის გაცემაში. 
 
 
 
41. პირველი კლასის მოსწავლეს დაფიდან რვეულში სიტყვის უშეცდომოდ 
გადმოწერაში შემდეგი სტრატეგია ეხმარება: თითოეული ასოს ჩაწერამდე იხსენებს 
მისი გამოყვანისთვის საჭირო ხელის მოძრაობას. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ მას უჭირს: 
 
(ა) ბგერების ერთმანეთისგან გარჩევა და სიტყვაში ბგერების თანმიმდევრობის 

დამახსოვრება.  
(ბ) ასოების სივრცითი ნიშნების ერთმანეთისგან გარჩევა და დამახსოვრება მხოლოდ 

ვიზუალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
(გ) სიტყვაში ასოების თანმიმდევრობის დამახსოვრება და სიტყვის მთლიანი 

ორთოგრაფიული ხატის დამახსოვრება. 
(დ) ბგერის დაკავშირება ასოსთან და საჭირო დროით ყურადღების კონცენტრაცია 

გარკვეული მიმართულებით. 
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42. წაიკითხეთ IV კლასის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი ტექსტი და შეასრულეთ 
ქვემოთ მოცემული დავალებები. 
 

მარჯნის რიფები ზღვის ცოცხალი ორგანიზმებისაგან იქმნება. ეს ცოცხალი 
ორგანიზმები პაწაწინა ცხოველები − მარჯნის პოლიპებია. როდესაც ისინი იხოცებიან, 
მათ თავზე ახალი პოლიპები იზრდებიან. ასე ემატება დროთა განმავლობაში შრე შრეზე 
მარჯნის რიფებს. მარჯნის პოლიპებს ზრდა-გამრავლებისთვის კარგად განათებული, 
სუფთა წყალი სჭირდებათ. ზოგიერთი მარჯნის რიფი იმდენად დიდია, რომ 
კოსმოსიდანაც ჩანს.  რიფების სიახლოვეს ბევრი თევზი ბინადრობს. მათგან ერთ-ერთი 
− თუთიყუშთევზა − განსაკუთრებულია. მარჯნის ნატეხის გადაყლაპვის შემდეგ, ის 
გამოსაკვებად საჭირო რაოდენობას გადაამუშავებს, დანარჩენს კი ქვიშის სახით გარეთ 
გამოდევნის. ბევრი ფრინველი სტუმრობს მარჯნის კუნძულებს გამრავლების სეზონზე 
ბუდეების ასაგებად.  
 
 
42.1. დაუსვით მოსწავლეებს შეკითხვა, რომელიც დაეხმარება მათ, ამოიცნონ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იგულისხმება ტექსტის მიხედვით, თუმცა, ცხადად არ არის 
მოცემული. მოიყვანეთ მოსწავლის ერთი შესაძლო სწორი პასუხი თქვენ მიერ დასმულ 
შეკითხვაზე.  

(მაქსიმალური ქულა 1) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
42.2. მასწავლებელმა მოსწავლეებს მოცემულ ტექსტთან დაკავშირებით ასეთი შეკითხვა 
დაუსვა: „საიდან ჩანს, რომ მარჯნის რიფები წყალმარჩხ ადგილებში იზრდება?“ 

მიუთითეთ, რომელი სააზროვნო უნარის განვითარებას ისახავს იგი მიზნად? 
(მაქსიმალური ქულა 1) 

 
________________________________________________________________________________ 
 

მოიყვანეთ მოსწავლის ერთი შესაძლო სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე.  
 

________________________________________________________________________________ 
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42.3. გამოყავით სამი ძირითადი საკითხი, რომელთა შესახებაც საუბარია ტექსტში. 
გაუნაწილეთ მოსწავლეთა სამ ჯგუფს ეს საკითხები და ჯგუფებს მიეცით 
განსხვავებული დავალებები საკითხის  უკეთ გასააზრებლად. 

(მაქსიმალური ქულა 3) 
საკითხი 1: 
________________________________________________________________________________ 
დავალება 1: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
საკითხი 2: 
________________________________________________________________________________ 
დავალება 2: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
საკითხი 3: 
________________________________________________________________________________ 
დავალება 3: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 656904 



აკადემიური უნარები 
 

წაკითხული ტექსტის გააზრება 
ყურადღებით წაიკითხეთ და გაიაზრეთ ტექსტი. თითოეული შეკითხვის 

სავარაუდო პასუხებიდან აირჩიეთ ის ვარიანტი, რომელიც მართებულია მოცემული 
ტექსტის მიხედვით. 

 
ფრენკ ბაუმის საბავშვო ზღაპარში „ოზის ჯადოქარი“ მოთხრობილია ამბავი 

პატარა გოგონა დოროთის შესახებ, რომელმაც სამ მეგობართან ერთად გადალახა  ბევრი 
ბარიერი, გაუმკლავდა თავს დატეხილ ყველა განსაცდელს, რათა მიეღწია ჯადოქრის 
ქალაქამდე. მას იმედი ჰქონდა, რომ ჯადოქარი მისცემდა ყველაფერ იმას, რაზეც 
მეგობრები ოცნებობდნენ. ამის ნაცვლად ბრძენმა ჯადოქარმა დოროთი დაარწმუნა, 
რომ თავად მათ, ჯადოქრის დაუხმარებლად, შეეძლოთ თავიანთი სანუკვარი 
სურვილების ასრულება. 

როგორ შეიძლება ავხსნათ ის შეუპოვრობა და მიზანსწრაფულობა, რომელსაც 
ადამიანები იჩენენ სასურველი შედეგის მისაღწევად, არახელსაყრელი გარემო 
პირობების მიუხედავად? თანამედროვე მკვლევრები „იზიარებენ ჯადოქრის 
მოსაზრებას“, რომ ადამიანის ქცევის მოტივაცია მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული  
რეალობის სუბიექტურ ინტერპრეტაციაზე.  ავსტრიელმა ფსიქოლოგმა ფრიც ჰაიდერმა 
გამოთქვა მოსაზრება, რომ ქცევის შედეგი, მაგალითად, მოსწავლის მიერ მიღებული 
ცუდი ნიშანი, შეიძლება ისეთ ძალებს მიეწეროს, როგორებიცაა ძალისხმევის არქონა, 
არასაკმარისი გონიერება, ანდა ისეთს, როგორიცაა, მაგალითად, არასამართლიანი 
გამოცდა ანდა ტენდენციური მასწავლებელი. ის, თუ რას მიაწერს ადამიანი საკუთარ 
წარუმატებლობას, გავლენას ახდენს მის მომავალ ქცევაზე. მოსწავლე უფრო ბეჯითად 
იშრომებს, თუ მიიჩნევს, რომ მიღებული ცუდი ნიშანი მის მიერ ნაკლები ძალისხმევის 
დახარჯვის შედეგია, მაგრამ მან შეიძლება თავი მიანებოს ყველაფერს, თუ ჩათვლის, 
რომ მიღებული ცუდი ნიშანი უსამართლობის ან შესაბამისი უნარის არქონის შედეგია.  

ამერიკელმა მკვლევარმა მარტინ სელიგმანმა ექსპერიმენტულად დაასაბუთა  
„დასწავლილი უმწეობის“ ფენომენის არსებობა. „დასწავლილი უმწეობა“ არის 
მდგომარეობა, როცა ადამიანი დარწმუნებულია, რომ სიტუაცია, რომელშიც ის 
აღმოჩნდა და რომელიც მას არ მოსწონს, სრულიად არ არის დამოკიდებული მის 
ძალისხმევაზე, ის ვერ აკონტროლებს მას; ადამიანი ურიგდება ბედს, პასიურია და არ 
ეძებს გამოსავალს. ამგვარი უმწეობა არ არის ადამიანის თანდაყოლილი მახასიათებელი 
− ეს მან  დაისწავლა. ყოველივე ზემოაღნიშნული უშუალოდ უკავშირდება სწავლების 
თეორიასა და პრაქტიკას. მიუხედავად იმისა, თუ რა არის აკადემიური 
ჩამორჩენილობის მიზეზი, მასწავლებლის პოზიცია გადამწყვეტ როლს ასრულებს 
ჩამორჩენის გადალახვასა თუ განმტკიცებაში. ფაქტია, რომ ერთიმეორეზე 
მიყოლებული დაბალი ქულები მოსწავლის წარმატებას ვერ უზრუნველყოფს. პირიქით, 
ის საბოლოოდ გაუქრობს მას საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას, გამოიწვევს 
იმედგაცრუებას. მოსწავლეები სრულიად დაკარგავენ სწავლის მოტივაციას, აღარ 
გამოიჩენენ ინიციატივას. 

ერთ-ერთ ექსპერიმენტში სასკოლო ასაკის ბავშვებს შეუმუშავეს დასწავლილი 
უმწეობის განცდა. შემდეგ ისინი ორ ჯგუფად დაყვეს. პირველ ჯგუფს აწვდიდნენ 
ძალზე ადვილად დასაძლევ მათემატიკურ ამოცანებს და ამოხსნის შემდეგ აქებდნენ 
მათ, რითაც „დასწავლილი უმწეობის განცდა“ განუმტკიცეს. მეორე ჯგუფს კი 
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აწვდიდნენ როგორც ადვილ, ასევე რთულ ამოცანებს. ყოველი წარუმატებლობის 
შემდეგ მასწავლებელი ბავშვებს ეუბნებოდა, რომ ეს მათი არასაკმარისი ძალისხმევის 
შედეგი იყო. ექსპერიმენტის ბოლოს ორივე ჯგუფის ბავშვებს აძლევდნენ სხვადასხვა 
სირთულის დავალებებს. აღმოჩნდა, რომ პირველი ჯგუფის ბავშვები, მეორე  ჯგუფის 
ბავშვებისგან განსხვავებით, რთული ამოცანების ამოხსნისას ადვილად ყრიდნენ ფარ-
ხმალს. მეორე ჯგუფის ბავშვებმა ქცევის შედეგის ახსნის საწყისი „არასაკმარისი 
უნარების“ მოდელი „არასაკმარისი ძალისხმევის“ მოდელით შეცვალეს.  

 
43. ძირითადი საკითხი, რომლის შესახებაც საუბარია პირველ აბზაცში („ოზის 
ჯადოქრის“  სიუჟეტში) არის:  
 
(ა) საკუთარი შესაძლებლობების სხვაგვარად გააზრება 
(ბ) საკუთარი შესაძლებლობების  შესაფერისი მიზნის შერჩევა 
(გ) მიზნის მისაღწევად საჭირო შესაფერისი ქცევის  შერჩევა 
(დ) დაბრკოლებებთან გამკლავების უნარის გაუმჯობესება 
 
 
 
44. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია მეორე აბზაცის დასაწყისში დასმული 
შეკითხვის პასუხი? 
 
(ა) რაც უფრო შეუპოვარია ადამიანი და რაც უფრო მეტ ძალისხმევას დახარჯავს, მით 

უფრო წარმატებული იქნება ის.  
(ბ) ადამიანი მით უფრო დაჟინებულია მიზნის მიღწევისას, რაც უფრო მეტად 

მნიშვნელოვანია მისთვის მისაღწევი შედეგი. 
(გ)  ადამიანი შეუპოვარი და მოტივირებულია მიზნის მიღწევისას, თუ მას მიაჩნია, რომ 

შედეგი მხოლოდ მის ძალისხმევაზეა დამოკიდებული. 
(დ) ადამიანი ვერ მიაღწევს წარმატებას, თუ მისი წარმატება სიტუაციურ ძალებზეა 

დამოკიდებული. 
 
 
 
45. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის განხილული ტექსტში, როგორც 
რეალობის სუბიექტური ინტერპრეტაციის შედეგი? 
 
მოსწავლის აღქმა, რომ: 
(ა) ტენდენციური მასწავლებელი ჰყავს. 
(ბ) ნაკლები ძალისხმევა დახარჯა. 
(გ) არასაკმარისად გონიერია. 
(დ) ცუდი ნიშანი მიიღო. 
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46. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შეიძლება მივიჩნიოთ  „დასწავლილი 
უმწეობის“ განცდის ილუსტრაციად?  
 
(ა) მოსწავლე უარს ამბობს იმ საგნის შესწავლაზე,  რომელიც მის სამომავლო მიზნებს 

არ შეესაბამება. 
(ბ) მოსწავლე ვარაუდობს, რომ კონკრეტული ამოცანის შესრულება მის 

შესაძლებლობებს აღემატება. 
(გ) მოსწავლე ფიქრობს, რომ აზრი არ აქვს სწავლას, რადგან მასწავლებელი მაინც არ 

დაუწერს კარგ ნიშანს. 
(დ) მოსწავლე არ იჩენს გაკვეთილზე ინიციატივას, რადგან ფიქრობს, რომ მისი იდეა არ 

იქნება საინტერესო. 
 
 
 
47. ბოლო აბზაცში განხილულ ექსპერიმენტში მეორე ჯგუფის ბავშვები, პირველისგან  
განსხვავებით, რთული ამოცანების ამოხსნისას ადვილად არ იხევდნენ უკან იმიტომ, 
რომ: 
  
(ა) პირველი ჯგუფის ბავშვებისგან განსხვავებით, მათ მხოლოდ ადვილად დასაძლევ 

დავალებებს არ აძლევდნენ.  
(ბ) ისინი წინასწარ დაარწმუნეს − მათი წარუმატებლობა არასაკმარისი უნარების 

შედეგი კი არ არის, არამედ  ნაკლები ძალისხმევის. 
(გ) პირველი ჯგუფის ბავშვებისგან განსხვავებით, მათ წინასწარ არ ჰქონდათ 

დასწავლილი უმწეობის განცდა. 
(დ) ისინი  მარტივი დავალებების წარმატებით დაძლევისას კი არ შეაქეს, არამედ უფრო 

რთული დავალებები შეასრულებინეს. 
 
 
 
48. ზოგიერთი მკვლევრის აზრით, ადამიანის ქცევას ხშირად განსაზღვრავს მისი რწმენა 
იმის შესახებ, თუ:  
I. რა იყო პასუხისმგებელი წარსულში განცდილ  წარმატებასა და მარცხზე;  
II. რისი გაკეთება შეუძლია; 
III. რა უნდა იყოს მისი მიზანი.  
 
ზემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია განხილული ტექსტში? 
 
(ა) მხოლოდ II 
(ბ) მხოლოდ III  
(გ) I და II  
(დ) I და III 
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49. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ ტექსტის 
ბოლო აბზაცში განხილულ ექსპერიმენტში მიღებული შედეგებიდან?  
 
(ა) მოსწავლის მოტივაციის ნაკლებობას განაპირობებს მის მიერ დავალებათა 

წარმატებით შესრულებისთვის მიღებული დადებითი უკუკავშირი. 
(ბ) მოსწავლის შრომისმოყვარეობა და სიბეჯითე მნიშვნელოვანწილად არის 

დამოკიდებული მის გონებრივ შესაძლებლობებზე.  
(გ) „დასწავლილი უმწეობის“  განცდა განაპირობებს მოსწავლის  მოტივაციის 

დაქვეითებას, თუმცა, მისი შეცვლა შესაძლებელია.  
(დ) „დასწავლილი უმწეობის“  განცდის მქონე მოსწავლის მიზანსწრაფულობა 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ხშირად აქებს მას მასწავლებელი. 
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ანალიტიკური წერა 
 
50. გალაკტიონის ერთი ლექსი ასე იწყება:  

„არის მკითხველი  მშვენიერ წიგნის 
 და არის მხოლოდ გადამკითხველი...“  
 

რა განასხვავებს მკითხველს გადამკითხველისგან?  
• იმსჯელეთ, როგორ ყალიბდება ადამიანი კარგ მკითხველად − რა გარემოებები 

განაპირობებს ამას, როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი ბავშვის კარგ მკითხველად 
ჩამოყალიბებას; 

• განაზოგადეთ ეს საკითხი; იმსჯელეთ, რა განაპირობებს საქმისადმი ზერელე 
დამოკიდებულებას და რა შედეგები მოჰყვება მას. 
 

მსჯელობის გასამყარებლად მოიყვანეთ არგუმენტები და მაგალითები. თქვენ მიერ 
დაწერილი თხზულება უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, 100 სიტყვას. 
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შავი სამუშაოსათვის 
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შავი სამუშაოსათვის 
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შავი სამუშაოსათვის 
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