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წინამდებარე კრებულის დანიშნულებაა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო სკოლის ქართულის, რო-
გორც მეორე ენის, პედაგოგებს გააცნოს საგამოცდო პროგრამა, ტესტურ დავალებათა ნიმუშები და რეკო-
მენდაციები.  

 

საგამოცდო დავალებათა სირთულის დონე და მოთხოვნები შეესაბამება განათლებისა და მეცნიერე-
ბის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მასწავლებლის პროფესიულ სტან-
დარტს. 

 

საგამოცდო ტესტის დავალებათა ტიპები გამოიცადა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. აპრობა-
ციების შედეგების ანალიზისა და საგნობრივ ექსპერტებთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად შემუშავდა 
წარმოდგენილი საგამოცდო ტესტის ფორმატი.     

 

ვფიქრობთ, კრებულში გამოქვეყნებული მასალა სათანადო დახმარებას გაუწევს ქართულის, რო-
გორც მეორე ენის, პედაგოგებს სასერტიფიკაციო გამოცდისათვის მომზადებაში.  
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არაქართულენოვანი სკოლების ქართულის, როგორც მეორე ენის  
(დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურები), მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდის 

 პროგრამა 
 

საგამოცდო პროგრამა განკუთვნილია ქართულის, როგორც მეორე ენის, იმ მასწავლებლებისათვის, 
რომლებიც 2015 წელს აბარებენ სასერტიფიკაციო გამოცდას ქართულ ენაში.  
     პროგრამა ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და ქართულის, როგორც მეორე ენის, მასწავლებ-
ლის პროფესიულ სტანდარტს. 

გამოცდაზე შემოწმდება მასწავლებლის:  
1. ენობრივი კომპეტენცია (მოსმენის, კითხვის, წერის, ლაპარაკის უნარ-ჩვევები); 
2. პროფესიული ცოდნა (ფონეტიკა, გრამატიკა, ორთოგრაფია, პუნქტუაცია, ლექსიკოლოგია, ენისა 

და ტექსტის ურთიერთმიმართება, მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა, ქართული ლიტე-
რატურა და მისი ძირითადი ეტაპები, ლიტერატურული მიმდინარეობები); 

3. ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების მეთოდიკის ცოდნა (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, 
წარმართვა და შეფასება).   
 

1. ენობრივი კომპეტენცია 
 

მიმართულება მოსმენა 
პედაგოგს მოეთხოვება სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებული ზეპირი ტექსტების გაგება და გაანა-

ლიზება შინაარსობრივი თვალსაზრისით.  
ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს მოსმენილ ტექსტში 

წამოჭრილი პრობლემების გაგება-გააზრება, მთავარი და მეორეხარისხოვანი საკითხების, არგუმენტე-
ბის, ვარაუდებისა და ფაქტების ერთმანეთისაგან გამიჯვნა, ტექსტის ნაწილებს შორის არსებული ლო-
გიკური კავშირების დადგენა, ექსპლიციტური და იმპლიციტური ინფორმაციის გაგება, ზეპირი ტექს-
ტების ძირითადი ენობრივ-სტილური მახასიათებლების ამოცნობა. 
 

მიმართულება კითხვა 
პედაგოგს მოეთხოვება სხვადასხვა ჟანრის, სტილისა და სტრუქტურის მქონე არამხატვრული და 

მხატვრული ტექსტების გაგება-გაანალიზება შინაარსის, სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლე-
ბის მიხედვით, კონტექსტური (სოციალურ-კულტურული და ისტორიული) ფაქტორების გათვალისწი-
ნებით.   

ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს:  
 ტექსტში ასახული თემის, ძირითადი იდეის, პრობლემატიკის, პრობლემის გამომწვევი მიზეზების, 

მთხრობლის, ავტორის, პერსონაჟის ხედვისა და ქცევის მოტივის განსაზღვრა, ტექსტში გადმოცე-
მული თუ ნაგულისხმევი თვალსაზრისების, შეხედულებების გამოკვეთა;  

 ტექსტის ფუნქციური ტიპის, სტრუქტურული ერთეულებისა და ენობრივ-გამომსახველობითი სა-
შუალებების ფუნქციების განსაზღვრა, პერსონაჟთა დახასიათების ხერხების ამოცნობა; 

 ტექსტში ასახული თემის, პრობლემის განხილვა კონტექსტის თავისებურებათა გათვალისწინებით, 
სხვადასხვა კონტექსტის ამსახველი ტექსტების გაანალიზება მსგავსება-განსხვავების გამოვლენის 
მიზნით. 

 

მიმართულება წერა 
პედაგოგს მოეთხოვება სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტების შედგენა.  
ტესტში შესული  დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს სხვადასხვა ტიპის წე-

რილობითი ტექსტების (ესეს, გამოხმაურების, რეცენზიის...) შექმნა; პრობლემური საკითხების შესახებ 
საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბება; აზრის თანამიმდევრულად განვითარება, არგუმენტების 
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მოყვანა; სათანადო ლოგიკური დასკვნების გამოტანა; ტექსტის ორგანიზება; ენობრივი ნორმებისა და 
პუნქტუაციის წესების დაცვა. 
 

მიმართულება ლაპარაკი 
პედაგოგს მოეთხოვება ზეპირი მეტყველებისას საკუთარი აზრის მკაფიოდ და ნათლად ჩამოყალი-

ბება, გამართულად მეტყველება. 
ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს ზეპირი მეტყველები-

სას სათანადო არგუმენტებისა და კონკრეტული მაგალითების მოხმობა საკუთარი მოსაზრების/პოზი-
ციის გადმოსაცემად, დასკვნის გაკეთება. 
 

2. პროფესიული ცოდნა 
 

ქართული ენა  
ა) ქართული ანბანი და მისი ზოგადი დახასიათება: ქართული ენის ბგერითი შედგენილობა; ბგერა 

და ასო; ქართული დამწერლობის განვითარების ეტაპები. 
ბ) ფონეტიკა: ბგერათა დახასიათება; სპეციფიკური ბგერები; ძირითადი ფონეტიკური პროცესები: 

ასიმილაცია, დისიმილაცია, მეტათეზისი, ბგერის დაკარგვა და სხვ. ინტონაცია და მისი ძირითადი ელე-
მენტები: ლოგიკური მახვილი, მეტყველების ტემპი, ხმის ტემბრი; პაუზა და მისი აზრობრივი დატვირ-
თვა; ორთოეპიის საკითხები.  

გ) გრამატიკა: 
მორფოლოგია  
1. არსებითი სახელი, ჯგუფები, ბრუნება, ბრუნებასთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები; 
2. ზედსართავი სახელი, ჯგუფები, ბრუნება ცალკე და არსებით სახელთან ერთად; 
3. მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნებასთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები; 
4. რიცხვითი სახელი, ჯგუფები, ბრუნება ცალკე და არსებით სახელთან ერთად; 
5. ნაცვალსახელი, ჯგუფები, ბრუნება ცალკე და არსებით სახელთან ერთად; ბრუნებასთან დაკავ-

შირებული მართლწერის საკითხები; 
6. სახელთა წარმოება და მათი ფუნქციები; 
7. ზმნა; პირისა და რიცხვის გამოხატვა ზმნაში, სუბიექტისა და ობიექტის ბრუნვები, პირთა რაოდე-

ნობა ზმნის ერთ ფორმაში, ზმნისწინთა აგებულება და მათი ფუნქციები; დრო, კილო, ასპექტი, 
ქცევა, კონტაქტი, გარდამავლობა, გვარი; საწყისი და მიმღეობა, მათი წარმოება და ფუნქციები; 

8. ზმნიზედა, ჯგუფები ფუნქციისა და  ფორმის მიხედვით, ზმნიზედის მართლწერა; 
9. თანდებული, ცალკე მდგომი და სახელთან შერწყმული თანდებულები, თანდებულთა განაწი-

ლება ბრუნვების მიხედვით და მათი ფუნქციები;  
10. კავშირი, კავშირის სახეები, მაერთებელი და მაქვემდებარებელი კავშირები; 
11. შორისდებული; 
12. ნაწილაკი. 
სინტაქსი  
1. წინადადება შინაარსის (მოდალობის) მიხედვით; 
2. წინადადება აგებულების მიხედვით: მარტივი, შერწყმული და რთული;  
3. წინადადების მთავარი და არამთავარი წევრები; 
4. სიტყვათა სინტაქსური ურთიერთობის სახეები; 
5. განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები; 
6. პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი. 
დ) ორთოგრაფია:  
1. რაოდენობით და რიგობით რიცხვით სახელთა მართლწერა;  
2. კომპოზიტების მართლწერა;  
3. უცხოური სიტყვების  მართლწერა. 
ე)  პუნქტუაცია: პუნქტუაციის წესები; პუნქტუაცია და ინტონაცია. 
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ვ) ლექსიკოლოგია: სიტყვაწარმოების თავისებურებები; სინონიმი; ანტონიმი; დიალექტიზმი; ჟარ-
გონი; ბარბარიზმი; არქაიზმი; ნეოლოგიზმი; სიტყვათა სესხება; პროფესიული ლექსიკა; სიტყვის პირ-
დაპირი და გადატანითი მნიშვნელობა; სიტყვის კონტექსტური მნიშვნელობა; ფრაზეოლოგიზმები და 
მყარი შესიტყვებები. 

ზ) ტექსტის ენობრივ-სტრუქტურული მახასიათებლები: ტექსტისა და მისი კომპონენტების ორგა-
ნიზება, ტექსტის შემადგენელი კომპონენტების სემანტიკური და სტრუქტურული ურთიერთდაკავში-
რების საშუალებანი, მეტყველების ფუნქციური ტიპები და მათი სტილური თავისებურებები. 

თ) მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა: ტროპული მეტყველება, სტილური და სინტაქ-
სური ფიგურები. 
 

ქართული ლიტერატურა 
ქართული ლიტერატურა და მისი ძირითადი ეტაპები: ძველი, ახალი და უახლესი ქართული მწერ-

ლობა; ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობები. 
 

სარეკომენდაციო ლიტერატურის სია: 
1. ავთანდილ არაბული, ქართული მეტყველების კულტურა, თბ., 2004. 
2. შუქია აფრიდონიძე, ჩვენი ენა ქართული, თბ., 2002. 
3. თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმები, I, თბ., 1989. 
4. ლეო კვაჭაძე, თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი, თბ., 1977. 
5. ქართული ენა და ლიტერატურა (მასწავლებლის ბიბლიოთეკა), შედგენილი გამოცდების ეროვნუ-

ლი ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის მიერ, I – V, თბ., 2009. 
6. აკაკი შანიძე, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, თბ., 1976. 
 

ლექსიკონები: 
1. ვარლამ თოფურია, ივანე გიგინეიშვილი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, თბ., 1998. 
2. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ერთტომეული, თბ., 1986. 
3. უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, თბ., 1989. 
4. ქართული ლექსიკონი, თბ., 2014.  
 

3. ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების მეთოდიკა 
 

პედაგოგს მოეთხოვება: 
ა)  მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა. 

ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს:  
 მოსწავლის სტანდარტის მოთხოვნების, ასაკობრივი ინტერესებისა და ენობრივი კომპეტენციის გა-

თვალისწინებით მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკისა და წერის უნარ-ჩვევების გასავითარებლად გაკვე-
თილის მიზნის განსაზღვრა, ტექსტის გააზრებისათვის, ცოდნის ათვისების თითოეული ფაზისათ-
ვის განსხვავებული ტიპისა და სირთულის დავალებების შერჩევა/შედგენა;  

 ენის სწავლის უნარის გასაუმჯობესებლად სწავლების სათანადო სტრატეგიების (დისკუსიის, ენობ-
რივი შეცდომების ანალიზისა და სხვ.) შერჩევა.  

ბ)  შედეგსა და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვა. 
ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს:  

 ისეთი ხერხების შერჩევა, რომლებიც ხელს უწყობს გაკვეთილზე მოსწავლეთა მოტივირებას მოსმე-
ნის, კითხვის, ზეპირ თუ წერით აქტივობებში ჩასართველად; 

 გამოუმუშაოს მოსწავლეს სათანადო სტრატეგიების შერჩევის უნარ-ჩვევები ენობრივი ამოცანების 
დამოუკიდებლად გადასაჭრელად, ზეპირი და წერითი დავალებების შესასრულებლად;  

 ისეთი ხერხების გამოყენება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ჩაბმას ენობრივ-კომუნიკაცი-
ურ აქტივობებში. 

გ)  შედეგსა და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა შეფასების მრავალ-
ფეროვანი მეთოდების გამოყენებით. 
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ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს მიზნების შესაბამისი 
შეფასების ფორმების, კრიტერიუმებისა და ხერხების შერჩევა; განმავითარებელი შეფასების გამოყენება 
მოსწავლეთა ენის ცოდნის დონის გასაუმჯობესებლად.  
დ)  ქართულის ენის სწავლება მოსწავლის კულტურული და ინტერკულტურული განვითარებისათვის.  

ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს სოციოკულტურული 
თვალსაზრისით საინტერესო რესურსის შერჩევა, მოსწავლის სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბები-
სათვის ადეკვატური სტრატეგიებისა და მასალის შერჩევა.  
ე)  დაწყებით საფეხურზე მეორე ენის სწავლა/სწავლების სპეციფიკის გათვალისწინება.  

ტესტში შესული დავალებები შეამოწმებს, თუ რამდენად შეუძლია პედაგოგს დაწყებით საფეხუ-
რზე:  

 კითხვისა და წერის უნარების განმავითარებელი აქტივობების შერჩევა; 
 მოსწავლეთა კომუნიკაციური უნარ-ჩვევის განსავითარებლად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება. 
 

სარეკომენდაციო ლიტერატურის სია: 
1. ეროვნული სასწავლო გეგმა, 2011;  
2. ქართულის, როგორც მეორე ენის, სტანდარტი, 2011; 
3. მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, 2010;  
4. მასწავლებლის წიგნი – ქართული, როგორც მეორე ენა, 1-12 დონეები, თბ., 2011-2012; 
5. როგორ ვასწავლოთ კითხვა, დაწყებითი კლასის პედაგოგებისათვის, გამოცდების ეროვნული ცენტ-

რი, 2010;  
6. კითხვის ეფექტური მეთოდები, სასწავლო მეთოდური ფილმი და გზამკვლევი, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2011;  
7. ქართული ენა და ლიტერატურა, I-VI კლასები, გზამკვლევი მასწავლებლებისათვის, ეროვნული 

სასწავლო გეგმების ცენტრი, 2011;  
8. კითხვის ეფექტური მეთოდები (1, 2), მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. 2011, 

ვებგვერდი: www.tpdc.ge; 
9. სწავლება და შეფასება, დამხმარე სახელმძღვანელო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი, 2008; 
„ბილინგვური განათლება“, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი, www.ganatleba.ge, განათლე-
ბის პორტალი არაქართულენოვანი სკოლებისათვის. 
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ტესტის სტრუქტურა და ქულათა განაწილება 

 
 

ტესტი ასქულიანია და შედგება ორი ნაწილისაგან:  
I.  ენობრივი ნაწილისაგან, რომელიც ამოწმებს მოსმენის, ლაპარაკის, კითხვისა და წერის ენობრივ კომ-

პეტენციებს (70 ქულა);  
II. მეთოდიკის ნაწილისაგან, რომელიც ამოწმებს, თუ როგორ ფლობს მასწავლებელი ქართულის, რო-

გორც მეორე ენის, სწავლების მეთოდებს (30 ქულა).  
ქვემოთ მოცემულია ტესტის სტრუქტურა და ქულათა განაწილება დავალებების მიხედვით. 

 
 

მოწმდება დავალებათა ტიპები მაქსიმალური 
ქულები 

I. ენობრივი 
კომპეტენცია: 

  

 

ა) მოსმენა 
დასმულ შეკითხვებზე სწორი პასუხების შერჩევა მოსმენილი ტექს-
ტის მიხედვით. 
 

 

11 

 
 
 
 
ბ) კითხვა 

1. დასმულ შეკითხვებზე სწორი პასუხების შერჩევა მხატვრული 
ტექსტის მიხედვით. 
  

 

10 

2. ინფორმაციულ ტექსტში გამოტოვებული წინადადებების აღდგენა 
შემოთავაზებული ვარიანტებიდან. 
 

 

8 

3. იმ წინადადებების მონიშვნა, რომლებიც შეესაბამება ან არ შეესა-
ბამება ინფორმაციული ტექსტის შინაარსს. 
 

 

10 

გ) წერა არგუმენტირებული ესე. 
 

20 

დ) ლაპარაკი მოკლედ საუბარი შემოთავაზებულ თემებზე. 
  

11 

 
 
 

II. მეთოდიკა 

1. ტექსტში დაშვებული შეცდომების გასწორება ან შეცდომების გას-
წორება და შეცდომათა ტიპების მითითება. 
 

 

10 

2. აქტივობისა და მიზნის შესაბამისობის დადგენა. 
 

7 

3. პრობლემის ანალიზი, აქტივობების შერჩევა და მათი ეფექტიანო-
ბის დასაბუთება. 
 

 

13 

 
ტესტის მაქსიმალური ქულა 
 

 
100 

 
კანდიდატმა პასუხები უნდა გადაიტანოს პასუხების ფურცელზე. სწორდება მხოლოდ პასუხების 

ფურცელი!  
ტესტირების ხანგრძლივობა (ლაპარაკის ნაწილის გარეშე) შეადგენს 5 საათს. ტესტირება ლაპარაკის 

ნაწილში ჩატარდება ცალკე (დანარჩენი ნაწილებისაგან განსხვავებულ დროს) და დაეთმობა 15 წუთი. 
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მინიმალური ზღვრები და გამსვლელი ქულები 
 
 

ტესტის მაქსიმალური ქულაა 100. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად აუცილებელია კანდიდატმა 
დააგროვოს მაქსიმალური ქულის 60% + 1 ანდა მეტი (ე. ი. 61 ქულა და მეტი).  

გარდა ამისა, კანდიდატმა უნდა გადალახოს თითოეული ნაწილისათვის (მოსმენა, კითხვა, წერა, ლა-
პარაკი, მეთოდიკა) დადგენილი ზღვრები.  
 
 
 

იხ. სქემა, რომელშიც ასახულია გამსვლელი ქულები მთელი ტესტისა და თითოეული ნაწილისათ-
ვის.  
 
 

N ტესტი და მისი ნაწილები მაქსიმალური ქულები გამსვლელი ქულები
1. მთლიანი ტესტი 100 61 ან მეტი 
2. მოსმენა 11 5 ან მეტი 
3. კითხვა 28 12 ან მეტი 
4. წერა 20 9 ან მეტი 
5. ლაპარაკი 11 5 ან მეტი 
6. მეთოდიკა 30 13 ან მეტი 

 
 

გაითვალისწინეთ, კანდიდატს გამოცდა ჩაბარებულად არ ჩაეთვლება, თუ ვერ გადალახავს ტესტის 
რომელიმე ნაწილის მინიმალურ ზღვარს, მიუხედავად იმისა, დააგროვა თუ არა მთლიან ტესტში 61 ან მე-
ტი ქულა. 

ამრიგად, გამოცდაზე კანდიდატმა უნდა გადალახოს ექვსი მინიმალური ზღვარი: მთლიანი ტესტის, 
მოსმენის, კითხვის, წერის, მეთოდიკისა და ლაპარაკის ნაწილებში.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

რეკომენდაციები 
 
 

ა) მოსმენა 
 

 ტესტში არის მოსმენის ერთი დავალება.  
 დავალება დახურული ტიპისაა. ტექსტის შინაარსის მიხედვით დასმულია 11 კითხვა. თითოეულს 

ახლავს ოთხ-ოთხი სავარაუდო პასუხი. თქვენ მოგეთხოვებათ შეარჩიოთ სწორი პასუხი, მონიშნოთ 
ტესტის ბუკლეტში და გადაიტანოთ პასუხების ფურცელზე. ამისათვის შესატყვის უჯრედში უნდა 
დასვათ X ნიშანი. (იხ. ნიმუში, გვ. 18).  

 

 წინასწარ გაეცანით დავალების პირობას, რისთვისაც გეძლევათ 30-45 წამი.  
 გაითვალისწინეთ, დავალების ტექსტს მოისმენთ ორჯერ, რაც თქვენი პასუხების გადამოწმების სა-

შუალებას მოგცემთ.  
 დავალება შეასრულეთ მოსმენის დროს. პირველ და მეორე მოსმენას შორის არის პაუზა (დაახლოე-

ბით 30 წამის ხანგრძლივობისა). პაუზის დროს კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ როგორც დავალება, 
ასევე თქვენი პასუხები. ტექსტის მეორე მოსმენისას გადაამოწმეთ თქვენი პასუხები და, საჭიროების 
შემთხვევაში, შეასწორეთ ისინი.  

 ტექსტის მოსმენის ნაწილის მაქსიმალური ქულაა 11, გამსვლელი ქულა – 5 ან მეტი. 
 
 

ბ) კითხვა 
 

 წაკითხულის გაგება-გააზრების უნარის შესამოწმებლად ტესტში შეტანილია სამი ტექსტი – ერთი 
მხატვრული და ორი ინფორმაციული:  
1. მხატვრულ ტექსტს ახლავს 10 შეკითხვა ოთხ-ოთხი სავარაუდო პასუხით, რომელთაგან უნდა შე-

არჩიოთ სწორი.  
2. პირველ ინფორმაციულ ტექსტში გამოტოვებულია 8 წინადადება. ჩამოთვლილი 10 წინადადები-

დან (ორი წინადადება ზედმეტია) უნდა შეარჩიოთ მხოლოდ რვა და მიუთითოთ, რომელ ადგი-
ლას აღადგენთ მათ ტექსტში.  

3. მეორე ინფორმაციულ ტექსტს ახლავს 12 წინადადება (ორი წინადადება ზედმეტია). თქვენ უნდა  
აღნიშნოთ, რომელი მათგანი შეესაბამება ტექსტის შინაარსს და რომელი – არა. იქვე უნდა მიუ-
თითოთ იმ აბზაცის ნომერი, რომელიც თქვენი პასუხის დამადასტურებელ ინფორმაციას შეიცავს.  

 პასუხების ფურცელზე თქვენი პასუხები გადაიტანეთ მხოლოდ შესაბამის უჯრედებში.  
 ტექსტის კითხვის ნაწილის მაქსიმალური ქულაა 28, გამსვლელი ქულა – 12 ან მეტი. 
 
 

გ) წერა 
 

 ტესტში არის ერთი წერითი დავალება.  
 ყურადღებით გაეცანით დავალების პირობას. გაიაზრეთ შემოთავაზებული პრობლემა. ჩამოწერეთ 

თემასთან დაკავშირებული ფაქტები, არგუმენტები და ა. შ.  
 წერეთ არგუმენტირებულად, მოიყვანეთ მაგალითები და ფაქტები. 
 შეასრულეთ დავალება ჯერ ტესტის ბუკლეტში, გადახედეთ ნაშრომს, შეიტანეთ ცვლილებები და 

ამის შემდეგ რედაქტირებული ვარიანტი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე.  
 სწორდება მხოლოდ პასუხების ფურცელი.  
 ნურსად მიუთითებთ თქვენს სახელსა და გვარს. ამგვარი ნაშრომი არ გასწორდება.  
 ტესტის წერის ნაწილის მაქსიმალური ქულაა 20, გამსვლელი ქულა – 9 ან მეტი. 
 

იხ. წერითი დავალების შეფასების კრიტერიუმები, გვ. 11. 
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weriTi davalebis Sefasebis kriteriumebi 
 
 

weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 20. upirveles yovlisa, gamsworebelma unda gan-
sazRvros, upasuxebs Tu ara naweri mocemul davalebas. Tu namuSevari davalebas upasuxebs, 
igi unda gaswordes qvemoT mocemuli Sefasebis sqemis mixedviT.  

Tu kandidatis naSromi ar upasuxebs davalebis pirobas an enobrivad imdenad gaumar-
Tavia, rom azris gageba Wirs, daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.   
 
 
 

kriteriumebis CamonaTvali da ganmartebebi 
 

 
# 
 

 
kriteriumebi 

 

 
kriteriumebis ganmartebebi 

maqsima- 
luri 
qulebi 

 
I 
 

davalebis pirobis ade-
kvaturi gageba da gaaz-
reba 

 

 

kandidats moeTxoveba davalebis pirobis adekva-
turi gageba da misi siRrmiseuli gaazreba. 

 
2 

 
 

II 

 
 

naSromis ageba 

kandidats moeTxoveba msjelobis Tanamimdevru-
lobis dacva, abzacebis gamoyofa da naSromis
monakveTebis logikuri dakavSireba erTmaneT-
Tan. 
 

 
 
2 

 
III 

 
msjelobis dasabuTeba 

kandidats moeTxoveba msjelobis dasabuTeba 
da argumentebis gamyareba Sesabamisi magaliTe-
biT. 
  

 
4 

 
 

IV 

 

damoukidebeli azrovne-
ba da zogadi ganaTleba 

 

naSromSi unda gamovlindes kandidatis damou-
kidebeli azrovneba, SexedulebaTa da Sefaseba-
Ta araSablonuroba, agreTve, zogadi ganaTle-
ba, farTo erudicia. 
 

 
 

3 
 
 

 
 

V 
 

 
 

leqsika da stili 

kandidats moeTxoveba azris enobrivad (leqsi-
kurad) zustad da mkafiod gamoxatva, agreTve,
naSromis stilisturi erTgvarovnebis dacva. 
 

 
 

3 

 

VI 
 

 

sintaqsi 
 

kandidats moeTxoveba sintaqsuri konstruqcie-
bis sworad ageba. 
  

 
3 
 

 
VII 
 
 

 

morfologia, orTogra-
fia da punqtuacia 

 

kandidats moeTxoveba saliteraturo enis nor-
mebis (morfologia, orTografia, punqtuacia) 
dacva.  
 

 
3 

 
 

I kriteriumi 
 

# davalebis pirobis adekvaturi gageba da gaazreba  
 

qulebi 

1. davalebis piroba adekvaturadaa gagebuli. 
 

2 
 

2. 
 

davalebis piroba nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli. 
 

1 
 

 
3. 

 
davaleba mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli.   
 

0 naweri 
aRar 

sworde-
ba 
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II kriteriumi 
 
 

# 
 

naSromis ageba 
 

qulebi 

 

1. 
naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logi-
kurad enacvleba erTmaneTs, abzacebi sworadaa gamoyofili. 
 

 

2 

 

2. 
naSromSi nawilobriv darRveulia teqstis logika da/an abzacebi araswo-
radaa gamoyofili. 
 

 

1 

3. naSromSi darRveulia teqstis logika da/an igi organizebuli ar aris. 
 

0 

 
 
 

III kriteriumi 
 
 

# msjelobis dasabuTeba 
 

qulebi 

 

1. 
msjeloba damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi gamyarebulia Se-
saferisi magaliTebiT. 
        

 

4 

 

2. 
msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi ar-
gumentebi aradamajerebelia da/an moxmobili magaliTebi araadekvaturia.  
 

 
3 

 

3. 
msjeloba zereledaa dasabuTebuli, xSir SemTxvevaSi argumentebi arada-
majerebelia. 
 

 

2 

 

4. 
msjeloba Zalze zogadia, argumentebis moxmobisas daSvebulia uzustoba
an faqtobrivi Secdoma. 
 

 

1 

5. msjeloba dasabuTebuli ar aris.  
 

0 
 

 
 
 

IV kriteriumi 
 
 

# damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba 
 

qulebi 

 
1. 

naSromSi mkafiod gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis una-
ri, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba da farTo erudicia.   
 

 
3 
 

 
 
2. 

naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis
unari, Tumca mkafiod gamovlinda misi farTo erudicia; anda naSromSi
mkafiod gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, Sexedu-
lebaTa da SefasebaTa araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda
erudicia.  
 

 
 
2 
 

 
 
3. 

naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis erudiciaca da damoukidebe-
li azrovnebis unaric; an ar gamovlinda kandidatis damoukidebeli az-
rovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda erudicia; anda naSromSi
nawilobriv gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, mag-
ram ar gamovlinda erudicia.  
 

 
 
1 
 

 

4. 
naSromSi ar gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari da
erudicia. 
 

 

0 
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V kriteriumi 
 
 

# leqsika da stili 
 

qulebi 

 
1. 

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, 
SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da daculia naSromis 
stilisturi erTgvarovneba.  
 

 
3 

 
2. 

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, 
SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da daculia naSromis
stilisturi erTgvarovneba, Tumca gvxvdeba oriode stilisturi xarvezi. 
  

 
2 

 

3. 
naSromSi azri gasagebia, Tumca leqsika mwiria, gvxvdeba ramdenime sti-
listuri xarvezi. 
 

 

1 

4. Txzuleba stilisturad gaumarTavia. 
 

0 

 
 
 

VI kriteriumi 
 
 

# sintaqsuri konstruqciebi qulebi 
 

1. naSromSi daSvebulia erTi sintaqsuri Secdoma. 
 

3 

2. naSromSi daSvebulia ori sintaqsuri Secdoma. 
 

2 

3. naSromSi daSvebulia sami sintaqsuri Secdoma. 
 

1 

4. naSromSi daSvebulia samze meti sintaqsuri Secdoma. 
 

0 

 
 
 

VII kriteriumi 
 
 

# morfologia, orTografia da punqtuacia 
 

qulebi 
 

1. ar aris orze meti am tipis Secdoma.   
 

3 

2. ar aris xuTze meti am tipis Secdoma. 
 

2 

3. ar aris rvaze meti am tipis Secdoma.  
 

1 

4. daSvebulia rvaze meti am tipis Secdoma.  
 

0 
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დ) ლაპარაკი 

 
 
 

ტექნიკური მხარე: 
 

 სასერტიფიკაციო გამოცდა ლაპარაკის ნაწილში ტარდება კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. 
კანდიდატები მუშაობენ ინდივიდუალურად, პერსონალურ კომპიუტერებთან. ისინი ყურსასმენე-
ბით ისმენენ დავალებების პირობებს და ასრულებენ შესაბამის მოთხოვნებს (მაგ.: უპასუხებენ შე-
კითხვებს, აღწერენ სიტუაციას და ა. შ.).  

 დავალებების ინსტრუქციები გამოტანილია კომპიუტერის ეკრანზე. ამგვარად, კანდიდატს ეძლევა 
საშუალება, რომ ერთდროულად მოისმინოს და წაიკითხოს კიდეც ისინი.  

 ყოველი დავალების შესასრულებლად გამოყოფილია გარკვეული დრო, რომლის გაკონტროლება კან-
დიდატს შეუძლია კომპიუტერის ეკრანზე გამოტანილი წამმზომის მეშვეობით. სალაპარაკო დროის 
გაკონტროლების საშუალებას იძლევა ასევე სპეციალური ხმოვანი სიგნალი, რომელიც კანდიდატს 
მიანიშნებს, თუ როდის უნდა დაიწყოს და დაასრულოს მოცემული საკითხის შესახებ ლაპარაკი. 

 კანდიდატმა აუცილებელად ხმამაღლა და გარკვევით უნდა ილაპარაკოს, რომ ჩანაწერის ცუდმა ხა-
რისხმა არ იმოქმედოს შეფასებაზე.  

 მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ლაპარაკისათვის განკუთვნილი დრო. დაიწყოს ლაპარაკი შესაბა-
მისი ხმოვანი სიგნალის შემდეგ. კონკრეტული დავალებისათვის გამოყოფილი დროის არასრული 
გამოყენება ან დიდი პაუზებით საუბარი გამსწორებელს ვერ მისცემს კანდიდატის ლაპარაკის უნა-
რის სათანადოდ შეფასების საშუალებას.  

 ტესტის ლაპარაკის ნაწილის მაქსიმალური ქულაა 11, გამსვლელი ქულა – 5 ან მეტი. 
 ტესტის ლაპარაკის ნაწილისათვის გამოყოფილია 13-15 წუთი. 
 
 
 

შინაარსობრივი მხარე: 
 

ტესტის ლაპარაკის ნაწილი შედგება 3 დავალებისაგან.  
I დავალება – კითხვებზე პასუხი: 

კანდიდატი ისმენს ორ შეკითხვას და თანამიმდევრობით უპასუხებს ჯერ ერთს, შემდეგ – მეორეს. 
თითოეული კითხვის საპასუხოდ გამოყოფილია 30 წამი. 

II დავალება – თემაზე საუბარი: 
კანდიდატი ისმენს სასაუბრო თემას, პირადი გამოცდილებიდან იხსენებს შესაბამის სიტუაციას და 

2-3 შეკითხვის დახმარებით განავრცობს პასუხს. პასუხის მოსაფიქრებლად გამოყოფილია 1 წუთი, პასუ-
ხისათვის – 2 წუთი.  

III დავალება – არგუმენტირებული მსჯელობა:  
კანდიდატი ეცნობა სიტუაციასა და მასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს. იგი გადმოსცემს საკუთარ 

შეხედულებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამყარებს მაგალითებითა და არგუმენტებით. პასუხის მო-
საფიქრებლად გამოყოფილია 30 წამი, პასუხისათვის – 1 წუთი. 
 
 

იხ. ტესტის ლაპარაკის ნაწილის შეფასების კრიტერიუმები, გვ. 15.  
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შეფასების კრიტერიუმები ლაპარაკის ნაწილისათვის 
 
 
 

I კრიტერიუმი 
 

 
 

II კრიტერიუმი 
 

 
 

III კრიტერიუმი 
 

 

N დავალებასთან შესაბამისობა 
 

ქულები

 

1. 
ლაპარაკობს თავისუფლად, პაუზების გარეშე; პასუხი არგუმენტირებულია; დროს სრუ-
ლად იყენებს. 
 

 

3 

 

2. 
ლაპარაკობს გამართულად, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მოკლე, წყვეტილი ფრაზებით, პაუზე-
ბის გარეშე; არგუმენტები ზოგჯერ არ არის მყარი; დროს სრულად არ იყენებს. 
 

 

2 

 

3. 
ლაპარაკობს დაზეპირებული ან გაუმართავი ფრაზებით, მოკლე, წყვეტილი წინადადებე-
ბით; პასუხი არ არის არგუმენტირებული; დროს სრულად არ იყენებს. 
 

 

1 

 
4. 
 

 
ლაპარაკობს გაუგებრად ან ლაპარაკობს სხვა თემაზე, ანდა დუმს. 
 

0 (არ 
სწორ-
დება) 

N ლექსიკური მარაგი  
 

ქულები

1. აქვს მდიდარი ლექსიკური მარაგი. 
 

3 

 

2. 
აქვს საკმარისი ლექსიკური მარაგი, თუმცა 1 ან 2 შემთხვევაში სიტყვა არასწორადაა 
შერჩეული. 
 

 

2 

 

3. 
აქვს ერთფეროვანი, მწირი ლექსიკა; ხშირად ლექსიკური ერთეულები არაადეკვატუ-
რად არის გამოყენებული. 
 

 

1 

4. 
 

აზრის გაგება ჭირს, რადგან ლექსიკა არაადეკვატურია. 0  

N გრამატიკული მრავალფეროვნება და სისწორე  
 

ქულები

 

1. 
იყენებს მრავალფეროვან გრამატიკულ სტრუქტურებს; არ უშვებს გრამატიკულ შეცდო-
მებს.  
 

 

3 

 

2. 
იყენებს მარტივ და საშუალო სირთულის გრამატიკულ სტრუქტურებს, თუმცა უშვებს 1 
ან 2 გრამატიკულ შეცდომას. 
 

 

2 

 

3. 
იყენებს მარტივ, ერთფეროვან გრამატიკულ სტრუქტურებს; გრამატიკული შეცდომები 
ზოგჯერ ხელს უშლის აზრის გაგებას. 
 

 

1 

4. 
 

მეტყველება გრამატიკულად იმდენად გაუმართავია, რომ აზრის გაგება ჭირს. 
 

0  
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IV კრიტერიუმი 
 

 
 
 
 
 
 

ლაპარაკის ნაწილის ნიმუში 
 
 

I დავალება: 
მოისმინეთ ორი შეკითხვა და უპასუხეთ მათ. თითოეულ კითხვაზე პასუხის მოსაფიქრებლად თქვენ 

გაქვთ 10 წამი, პასუხისათვის – 30 წამი.  
 

შეკითხვა 1. 
ვინ არის თქვენი საყვარელი მწერალი და რატომ? 
თქვენ გაქვთ 10 წამი მოსაფიქრებლად. 
საუბარი დაიწყეთ სიგნალის შემდეგ. 
 

შეკითხვა 2. 
რომელი საგანი გიყვარდათ ყველაზე მეტად სკოლაში და რატომ?   
თქვენ გაქვთ 10 წამი მოსაფიქრებლად. 
საუბარი დაიწყეთ სიგნალის შემდეგ. 
 

II დავალება: 
გაიხსენეთ თქვენ მიერ ჩატარებული პირველი გაკვეთილი. 
 გვიამბეთ, როგორ ემზადებოდით ამ გაკვეთილის ჩასატარებლად. 
 აღწერეთ თქვენი მაშინდელი განცდები და შთაბეჭდილებები. 
 

თქვენ გაქვთ 1 წუთი მოსაფიქრებლად და 2 წუთი პასუხის გასაცემად. 
შეგიძლიათ ფურცელზე ჩაინიშნოთ პასუხისათვის საჭირო დეტალები.  
საუბარი დაიწყეთ სიგნალის შემდეგ. 
 

III დავალება: 
მოისმინეთ სიტუაციის აღწერა და იმსჯელეთ არგუმენტირებულად. თქვენ გაქვთ 30 წამი მოსაფიქ-

რებლად, პასუხისათვის – 1 წუთი.   
 

სიტუაცია: 
თქვენი მეგობარი სკოლაში იწყებს მუშაობას და სურს, დირექტორს სთხოვოს, რომ თავდაპირველად 

უმცროსკლასელებთან შეუშვას, ზოგი კოლეგა კი ურჩევს, რომ სჯობს უფროსკლასელებთან ჩაატაროს გა-
კვეთილები, რადგან პატარებთან მუშაობა უფრო რთულია.  

თქვენ რას ურჩევდით მეგობარს?  
 

არგუმენტირებულად დაასაბუთეთ თქვენი პოზიცია! 
 

N წარმოთქმა  
 

ქულები

1. ბგერებს სწორად წარმოთქვამს, წარმოთქმის ხარვეზები უმნიშვნელოა. 
 

2 

2. ზოგიერთ ბგერას სწორად ვერ წარმოთქვამს, თუმცა ეს ხელს არ უშლის აზრის გაგებას. 
 

1 

3. ბგერებს სწორად ვერ წარმოთქვამს, ნათქვამი ხშირად გაუგებარია. 
 

0 
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ე) მეთოდიკა 
 
 
 
 

ტექნიკური მხარე: 
 

 ყურადღებით გაეცანით თითოეული დავალების პირობას, რათა ადეკვატურად შეასრულოთ კონ-
კრეტული მითითება.  

 ღია ტიპის დავალებებზე პასუხის გაცემისას ნუ დაწერთ ზოგად ფრაზებს, ნუ განავრცობთ პასუხს  
მეორეხარისხოვანი ინფორმაციით. მაგალითად: აქტივობის აღწერისას უნდა ისაუბროთ, რა კონკრე-
ტულ ნაბიჯებს დგამთ მიზნის მისაღწევად. თქვენი პასუხი არ შეფასდება, თუ მხოლოდ დაასახე-
ლებთ აქტივობას.  

 აქტივობის ეფექტიანობის დასაბუთებისას თქვენი მსჯელობა არგუმენტირებული უნდა იყოს.  
 პასუხები გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე დავალების ნომრის გასწვრივ გამოყოფილ ადგილას.   
 სწორდება მხოლოდ პასუხების ფურცელი.  
 ტესტის მეთოდიკის ნაწილის მაქსიმალური ქულაა 30, გამსვლელი ქულა – 13 ან მეტი. 
 
 
 

შინაარსობრივი მხარე: 
 

ტესტის მეთოდიკის ნაწილი ღია და დახურული ტიპის რამდენიმე დავალებისაგან შედგება. კანდი-
დატმა უნდა შეძლოს: 
1. მოსწავლის ნაშრომში დაშვებული შეცდომების აღმოჩენა, გასწორება და თითოეულისათვის კვალი-

ფიკაციის მინიჭება. 
2. აქტივობისა და გაკვეთილის მიზნის შესაბამისობების დადგენა. 
3. ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემების ანალიზი. 
4. მიზნების დასახვა მოსწავლეთა ამა თუ იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, შესაბამისი აქტივობების 

შერჩევა და მათი ეფექტიანობის დასაბუთება. 
5. შედეგსა და მოსწავლეზე ორიენტირებული განმავითარებელი შეფასების ფორმულირება.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

პასუხების ფურცელზე პასუხების გადატანის ინსტრუქცია 
 
 
 

პასუხების მონიშვნისას: 
 პასუხების ფურცელზე მოძებნეთ კონკრეტული დავალების შესაბამისი ნომერი და ყოველი პასუხი 

გადაიტანეთ (მონიშნეთ) საგანგებოდ ამ დავალებისათვის გამოყოფილ უჯრედში. 
 ამ კრებულში მოცემული საგამოცდო ტესტის ნიმუშის (იხ. გვ. 21) შემთხვევაში ზემოთქმული ეხება 

## 1-21 და 27-28 დავალებებს. შესაძლოა, საგამოცდო ტესტში ამ ტიპის დავალებები განსხვავებუ-
ლად იყოს დანომრილი.    

 თქვენ მიერ არჩეული პასუხები შესაბამის უჯრედებში აღნიშნეთ X ნიშნით. 
 პასუხები თავდაპირველად შეგიძლიათ შემოხაზოთ ტესტის ბუკლეტში და მხოლოდ ამის შემდეგ 

გადაიტანოთ პასუხების ფურცელზე.  
 თქვენი პასუხები პასუხების ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: ყოველი დავალების ნომრის 

ქვეშ განთავსებულ უჯრედებში X ნიშანი ჩასვით იმ უჯრედში, რომელიც, თქვენი აზრით, სწორ პა-
სუხს შეესაბამება.   

 მაგალითად, თუკი მე-3 დავალების პასუხად აირჩიეთ ბ) ვარიანტი, მაშინ პასუხების ფურცელზე უნ-
და მოძებნოთ მე-3 დავალების შესაბამისი სვეტი და ამ სვეტში პასუხების (ბ) რიგის შესატყვის უჯ-
რედში ჩასვათ X ნიშანი (იხ. ნიმუში). 

 

პასუხების მონიშვნის ნიმუში: 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   9.
ა)          
ბ)          
გ)          
დ)          

 
 

გაითვალისწინეთ:  
 თქვენ მიერ არჩეული პასუხის სწორად მონიშვნის ერთადერთი გზა სათანადო უჯრედში X ნიშნის 

ჩასმაა.  
 დასაშვებია, რომ X ნიშანი ცოტათი გასცდეს თეთრი უჯრედის ფარგლებს, მაგრამ იგი არ უნდა იყოს 

უჯრედზე მოკლე.  
 თითოეული დავალების შესაბამის სვეტში უნდა მონიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი, ანუ მხოლოდ 

ერთ უჯრედში დასვით X ნიშანი.  
 თუ რომელიმე სვეტში ერთზე მეტ X ნიშანს დასვამთ, ამ კონკრეტული დავალების არცერთი პასუხი 

არ ჩაითვლება სწორად.  
 თუ გსურთ პასუხების ფურცელზე უკვე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მაშინ მთლიანად გააფე-

რადეთ (გააშავეთ) ის უჯრედი, რომელშიც X ნიშანი ჩასვით და ამის შემდეგ იმავე სვეტში მონიშნეთ 
პასუხის ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ უჯრედში). კომპიუტერული პროგრამა არჩეულ 
პასუხად მხოლოდ X ნიშნიან უჯრედს აღიქვამს.  

 შეუძლებელია ხელმეორედ იმავე პასუხის არჩევა, რომელიც გადაასწორეთ (ანუ იმ პასუხისა, რომ-
ლის შესაბამისი უჯრედი უკვე მთლიანად გააფერადეთ).  

 
 

პასუხის ჩაწერისას:  
 დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ საგანგებოდ ამისათვის გამოყოფილ ადგილას ჩაწერეთ 

თქვენი პასუხი.  
 დასაშვებია პასუხების გადასწორება (არასწორი პასუხის გადახაზვა და გვერდით ან ზემოთ სწორი 

პასუხის დაწერა).  
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 თქვენი პასუხი არ უნდა გასცდეს დავალებისათვის გამოყოფილ ადგილს. 
 ამ კრებულში მოცემული საგამოცდო ტესტის ნიმუშის 22-ე დავალების (იხ. გვ. 24) პასუხები შემდეგ-

ნაირად გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე: 22-ე ნომრის გასწვრივ მოცემულ ცხრილში ყოველი წი-
ნადადების რიგით ნომერს შეუსაბამეთ იმ წინადადების აღმნიშვნელი ასო, რომელიც, თქვენი აზ-
რით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაშია გამოტოვებული და გადამკვეთ უჯრედში ჩასვით X ნიშანი. 

 მაგალითად, თუკი ჩათვალეთ, რომ ტექსტში მე-7 ნომრის ადგილას გამოტოვებულია წინადადება, 
რომელიც აღნიშნულია „ბ“ ასოთი, მაშინ პასუხების ფურცელზე უნდა მოძებნოთ მე-7 წინადადების 
შესაბამისი სვეტი და ამ სვეტში პასუხების (ბ) რიგის შესატყვის უჯრედში ჩასვათ X ნიშანი (იხ. 
ნიმუში). 

 

 22-ე დავალების პასუხების გადატანის ნიმუში: 
 

22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
ა)         
ბ)         
გ)         
დ)
ე)
ვ)
ზ)
თ)

        

 
 

23-ე დავალება 
 

ამ კრებულში მოცემული საგამოცდო ტესტის ნიმუშის 23-ე დავალების (იხ. გვ. 25) პასუხები პასუხე-
ბის ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: 23-ე ნომრის გასწვრივ მოცემულ ცხრილში გააკეთეთ აღნიშ-
ვნები (X). იქვე მიუთითეთ იმ აბზაცების ნომრები, რომლებიც, თქვენი აზრით, შეიცავს თქვენი პასუხების 
დამადასტურებელ ინფორმაციას (გაითვალისწინეთ, თუ რომელიმე აბზაცის ნომერი სწორად არ იქნება 
მითითებული, შესაბამისი პასუხი არასწორად ჩაგეთვლებათ). 

იხ. ნიმუში. 
 

23-ე დავალების პასუხების გადატანის ნიმუში: 
 

23. წინადადების # დიახ არა აბზაცის # 
 1. X  2 
 2.  X 5 
 3.  X 5 
 4. X  4 
 5.  X 3 
 6.  X 3 
 7. X  1 
 8. X  2 
 9.  X 4 
 10. X  5 

 
 

24-ე დავალება 
 

ამ კრებულში მოცემული საგამოცდო ტესტის ნიმუშის 24-ე დავალება (იხ. გვ. 26) ესეს დაწერას მო-
ითხოვს. თქვენ შეგიძლიათ ტესტის ბუკლეტში შავად შეასრულოთ ნაშრომი და შემდეგ გადაწეროთ პასუ-
ხების ფურცელზე. 
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25-ე დავალება 
 

ამ კრებულში მოცემული საგამოცდო ტესტის ნიმუშის 25-ე დავალების (იხ. გვ. 27) პასუხები პასუხე-
ბის ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: 25-ე ნომრის გასწვრივ მოცემული ცხრილის I გრაფაში ჩაწე-
რეთ სწორი ვარიანტი, II გრაფაში კი მიუთითეთ, რა ტიპისაა შეცდომა ან ხარვეზი. თუ შეცდომა არ არის, 
გააკეთეთ აღნიშვნა – √ (იხ. ნიმუში, გვ. 20). 

 
25-ე დავალების პასუხების გადატანის ნიმუში: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26-ე დავალება 
 

 ამ კრებულში მოცემული საგამოცდო ტესტის ნიმუშის 26-ე დავალების (იხ. გვ. 28) პასუხები შემდეგ-
ნაირად გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე: 26-ე ნომრის გასწვრივ მოცემულ ცხრილში თითოეული 
აქტივობის რიგით ნომერს შეუსაბამეთ მიზნის აღმნიშვნელი ასო, რომელიც, თქვენი აზრით, ამ კონ-
კრეტულ აქტივობას შეესატყვისება და გადამკვეთ უჯრედში ჩასვით X ნიშანი. 

 მაგალითად, თუკი ჩათვალეთ, რომ მე-5 ნომრით აღნიშნულ აქტივობას შეესაბამება ის მიზანი, რო-
მელიც აღნიშნულია „გ“ ასოთი, მაშინ პასუხების ფურცელზე უნდა მოძებნოთ მე-5 აქტივობის შესა-
ბამისი სვეტი და ამ სვეტში პასუხების (გ) რიგის შესატყვის უჯრედში ჩასვათ X ნიშანი (იხ. ნიმუში). 

 

26-ე დავალების პასუხების გადატანის ნიმუში: 
 

26.  1.  2.  3. 4. 5.    
ა)         
ბ)         
გ)         
დ)
ე)
ვ)
ზ)
თ)

        

 

 
დანარჩენი დავალებების პასუხების გადატანის წესი მოცემულია ზემოთ, იხ. გვ. 18-19. 

 
 
 
 

25. სწორი ვარიანტები შეცდომების ტიპები 
 
 

 
1. --------√---------- 

2. ------- წინ ------- 

3. ---- რომლის ---- 

4. --------√---------- 

5. ---- ქვეყნის ----- 

6. ---- შეცვალა ---- 

 
1. ------------------- 

2. ----- სტილ. ----- 

3. ----- სინტ. ------ 

4. -------------------- 

5. -- მორფ.-ორთ. -- 

6. -- მორფ.-ორთ. -- 
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საგამოცდო ტესტის ნიმუში 
 
 
 

I. mosmena (11 qula) 
 

moismineT teqsti. waikiTxeT kiTxvebi da mocemuli variantebidan SemoxazeT swori pa-
suxebi (teqstis mosasmenad gamoiyeneT bmuli).  

 

(1)  1.  frankfurti aris: 
a)  Tbili da mziani qalaqi. 
b)  mSvidi da myudro qalaqi. 
g)  patara da saqmiani qalaqi. 
d) saqmiani da xmauriani qalaqi. 

  

(1)  2.  kvira dRes frankfurtis quCebSi uCveulo xalxmravloba iyo, radgan: 
a)  axalgazrduli festivali ewyoboda. 
b)  Tbili da mziani amindi iyo. G 
g)  studenturi karnavali ewyoboda.  
d) wignis bazroba ewyoboda. 

 

(1)  3.  metros sadgurSi mTxrobels daxvda: 
a)  germaniaSi mcxovreb qarTvel studentTa jgufi.   
b)  kvira dRisaTvis damaxasiaTebeli mSvidi garemo.  
g)  samuSao dRisaTvis damaxasiaTebeli xmauriani garemo. 
d) feradi da amaRelvebeli sanaxaoba. 

 

(1)  4.  wignis bazroba mxiarul sanaxaobad da zeimad aqcia: 
a)  bazrobis stumari qveynis – braziliis monawileobam. 
b)  sakarnavalo kostiumebSi gamowyobili axalgazrdebis monawileobam. 
g)  Semodgomis uCveulod Tbilma da mzianma amindma. 
d) fotografebis, Jurnalistebisa da damTvaliereblebis simravlem. 

 

(1)  5.  mTxrobelma Zlivs gaikvlia gza qarTul stendamde, radgan: 
a)  swored am dros bazrobis vice-prezidenti mivida. 
b)  swored am dros gansakuTrebuli xalxmravloba iyo. 
g)  swored am dros damTvaliereblebs aRar uSvebdnen. 
d) swored am dros stendebidan wignebs iRebdnen. 

  

(1)  6.  qarTuli delegaciis wevrebi specialur yuTebSi aTavsebdnen wignebs: 
a)  bazrobis vice-prezidentisaTvis. 
b)  germaniaSi mcxovrebi qarTveli studentebisaTvis. 
g)  sxvadasxva qalaqis biblioTekebSi gasagzavnad. 
d) ukan, saqarTveloSi, gasagzavnad. 

 

(1)  7.  ori saaTisaTvis saqarTvelos stendTan Seikribnen:  
a)  saministros TanamSromlebi.  
b)  fotografebi da Jurnalistebi.  
g)  qarTveli mwerlebi. 
d) qarTveli studentebi. 

 

(1)  8.  wignis bazrobis vice-prezidentma saqarTvelos delegaciis wevrebs madloba gadau-
xada:  

a)  axalgazrdebis gamogzavnisaTvis. 
b)  bazrobaSi monawileobisaTvis. 
g)  mxiaruli sanaxaobisaTvis. 
d) saintereso programisaTvis. 

 

http://www.naec.ge/images/audiomanager/audios/Mosmenis_davalebis_nimushi_kartuli-rogorc-meore-ena_2014.MP3


22 
 

(1)  9.  saqarTvelos delegaciis wevrebisaTvis gansakuTrebiT sasixarulo iyo:  
a)  germaniaSi myof qarTvel studentebTan Sexvedra. 
b)  maTTan dasamSvidobeblad bazrobis vice-prezidentis misvla. 
g)  sakarnavalo kostiumebSi gamowyobil axalgazrdebTan Sexvedra. 
d) qarTveli axalgazrda literatorebis dajildoeba. 

 

(1)  10. rodis imarTeba frankfurtis bazroba? 
a)  gazafxulze. 
b)  Semodgomaze. 
g)  wlis bolos. 
d) wlis dasawyisSi. 

 

(1)  11. mocemuli teqstis mizania: 
a)  avtoris piradi STabeWdilebebis gacnoba.  
b)  frankfurtis wignis bazrobis reklamireba. 
g)  qarTveli literatorebis warmatebis Sesaxeb informaciis mowodeba. 
d) wignis bazrobis Sesaxeb oficialuri cnobebis warmodgena. 

 

II. kiTxva (28 qula) 
 

(10) yuradRebiT waikiTxeT monakveTi revaz inaniSvilis moTxrobidan `firosmani~:  
im Semodgomas erTi frangi mocekvave qali Camovida, margarita erqva. cekviT xom cekvav-

da, lamazi iyo _ mTeli Tbilisi gadaria.Ees gafcqvnili Tavadebi da Tavqariani studente-
bi ukanasknel xonjrebsac ki agiravebdnen, oRond am qalisTvis erTxel mainc moekraT Tva-
li. Teatris win zedaxora hqondaT gamarTuli. iyo xorxoci, bilwsityvaoba, Jiniani xvixvi-
ni da aTasi sxva oxroba. 

aba, firosmani raRa dReSi Cavardeboda _ lamazi ramis gulisTvis eSmaksac ki rom mih-
yidida suls! tyavi gaiZro, viRac spekulanti aaSena da parteris pirvel rigSi gamoiWima. 

zis da elodeba. 
aixada farda. gamoCnda is dedofalasaviT Tvalebfofina margarita.Ddarbazma iquxa, vi-

Rac-viRacebi dasabmelebi gaxdnen.Ffirosmani ki zis da marto is emCneva, rom welSi imar-
Teba da saxe ebadreba TandaTan.Aase amaRlebuli, saxegabrwyinebuli ijda pirvel ganyofi-
lebaze, antraqtze, meore ganyofilebis dawyebisas... mere uceb wamodga, ukan gaiyola uam-
ravi damcinavi Tvali da gareT gavarda. Tavisi Rvinis sardafi, mTeli uZrav-moZraviT, vi-
Rac somxis mikitans miaCeCa, suraTebi iyo Tu iaraRebi, isic zed miayola, aRebuli fuliT 
mebaReebs da sayvavileebs Camouara, rac ki TbilisSi Semodgomuri yvavilebi iyo, mTlia-
nad iyida, aTi etli daazvinina da sastumro `palas-otels~ miayena. 

warmodgenis Semdeg banketi hqondaT. margaritas iq Segvianeboda da sastumroSi gaTene-
bisas dabrunda. yvavilebiT savse etlebi sastumros win ase or mwkrivad idga. 

_ meCveneba Tu ra ariso, _ SiSiT SeCerda margarita, magram am dros qarTul qulajaSi 
gamowyobili biWi warudga win, erTi didi xaverdovani vardi miarTva da Tavazianad moax-
sena: 

_ am vards da am yvavilebs mxatvari firosmani giZRvniT Tqveno. 
margarita araerTi evropeli Taviglejia vaJkacis dardimandobis mizezi yofila, magram 

aseT rames mainc pirvelad xedavda. 
_ mxatvari? TviTon mxatvari sad ariso. 
amazec ubralod, Tavazianad moaxsenes: aq CvenTan, mtkvrispiras, baRia, baRSi didi xeebi 

dgas da didi mTvare icis. firosmani axla iqa zis da Tqvens sadRegrZelos svamso. 
aman mTlad gadaria margarita: waval da me TviTon vnaxavo.Mmagram viRac darbaislebma 

udrooba moimizezes, viRacebma xvalindeli dRe Seaxsenes, TviTonac ifiqra _ vaiTu daR-
lil-daqanculs cudi STabeWdileba daetovebina mxatvarze, romelic uTuod didi gemovne-
bis patroni Canda, danaRvlianda, ganmartovda da mere Tvalcremlianma im qarTulqulaji-
an biWs Tavisi surnelovani sadarbazo baraTi gaatana `baton firosmanTan~: naSuadRevisaT-
vis, didis mowiwebiT, TavisTan iwvevda. 

firosmani cas Seswvda sixaruliT. vinc ki aiar-Camoiara, yvela sufraze miipatiJa. 
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es dalocvili sasmeli ugemurad arasodes ar sCvenebia, magram im dRes mTlad gaxelda. 
fialas fialaze sclida, tiroda, icinoda, yvelaferi elamazeboda, yvelafris gulSi Ca-
xuteba undoda, yvelaferze mtlad dadebas epireboda. 

gaTenda. amovida mze. 
_ geyofa, naSuadRevs sxvagan xar wasasvlelio! _ ramdenjerme Seaxsenes megobrebma, mag-

ram firosmanma naSuadRevamde ver imyofina verc Rvino, verc ieTim gurjis leqsi... 
gvian RamiT wamodga. qamari gaiswora, pijaks mklavi gauyara da etli `palas-otelisa-

ken~ daaZvrevina. 
iq Semdegi moaxsenes: 
_ qalbatoni margarita naSuadRevidan viRacas eloda, nerviulobda, wuxda, sxva aravin 

miuRia... xolo cxra saaTze peterburgs gaemgzavra Tavis TeatrTan erTado. 
firosmanma etlamde Zlivs miaTria mowyvetili fexebi, zed abobRda, isev orTaWalisken 

daaxvevina, iq balaxze waiqca, xelada Caixuta da gaqvavda. 
 

davalebis Sesasruleblad yuradRebiT gaecaniT teqsts. kiTxvebze pasuxebis gacema ma-
Sin daiwyeT, rodesac teqstis Sinaarsi mTlianad gasagebi iqneba. mocemuli oTx-oTxi pasu-
xidan airCieT mxolod erTi da SemoxazeT.  
 

(1)  12. ram aaforiaqa Semodgomis Tbilisi? 
a)  gafcqvnili Tavadebis windauxedaobam. 
b)  Tavqariani studentebis Tavxedobam. 
g)  frangi mocekvavis momxibvlelobam. 
d) qarTveli mxatvris xelgaSlilobam. 

 

(1)  13. romelia frazeologizmi? 
a)  `eSmaksac mihyidida suls~.  
b)  `pirvel rigSi gamoiWima~. 
g)  `sadarbazo baraTi gaatana~. 
d) `firosmani welSi imarTeba~. 

 

(1)  14. romel frazaSia gadmocemuli mxatvris gancdebi? 
a)  `aRebuli fuliT mebaReebs da sayvavileebs Camouara...~  
b)  `suraTebi iyo Tu iaraRebi, isic zed miayola...~                        
g)  `ukan gaiyola uamravi damcinavi Tvali...~  
d) `welSi imarTeba da saxe ebadreba TandaTan...~ 

 

(1)  15. mxatvris romeli moqmedeba gaxda dasacini? 
a)  spekulantisaTvis didi Tanxis gadaxda. 
b)  uamravi `Semodgomuri~ yvavilis yidva. 
g)  frangi mocekvavis koncertis mitoveba. 
d) Rvinis sardafis saxeldaxelod gayidva. 

 

(1)  16. ram gaaoca frangi mocekvave TbilisSi? 
a)  banketze myofTa daxvewilma gemovnebam. 
b)  Tbiliseli mayureblis ovaciam. 
g)  ucnobi mxatvris uCveulo saCuqarma. 
d) qarTulma erovnulma tansacmelma. 

 

(1)  17. ucnobi Tayvanismcemlis saCuqris mixedviT, ras mixvda margarita? 
a)  ucnobi gemovnebiani adamiani iyo.  
b)  ucnobi Zalian SeZlebuli iyo. 
g)  ucnobi namdvili dardimandi iyo. 
d) ucnobi fuqsavati kaci iyo.  
 

(1)  18. romelma argumentma gadaafiqrebina margaritas orTaWalis baRSi wasvla? 
a)  ar Rirda ucnob Tayvanismcemels TviTon xleboda. 
b)  baRSi mTvralebi iqnebodnen da Tavs uxerxulad igrZnobda. 



24 
 

g)  gvian iyo da momavali dRis gegmebi aereoda. 
d) daRlili cud STabeWdilebas moaxdenda mxatvarze. 

 

(1)  19. firosmanis ra Tviseba gamoCnda qeifis epizodSi?  
a)  darbaisloba. 
b)  dardimandoba. 
g)  TavaSvebuloba. 
d) mokrZaleba.  

 

(1)  20. rasTan qmnis kontrasts firosmanis damokidebuleba margaritas mimarT? 
a)  viRac darbaislebis taqtian rCevasTan.  
b)  TeatrTan Seyrili axalgazrdebis bilwsityvaobasTan. 
g)  TeTrqulajiani biWis Tavazian manerebTan. 
d) firosmanis Tanamesufreebis mravlismTqmel miniSnebebTan. 

 

(1)  21. romeli fraza gamoxatavs am teqstis mTavar saTqmels?  
a)  `es dalocvili sasmeli ugemurad arasodes ar sCvenebia~. 
b)  `lamazi ramis gulisTvis eSmaksac ki mihyidida suls~. 
g)  `mere uceb wamodga, ukan gaiyola uamravi damcinavi Tvali~. 
d) `rac ki TbilisSi Semodgomuri yvavilebi iyo, mTlianad iyida~. 

 
(8)  22. teqstidan amoRebulia winadadebebi (1-10). aRadgineT teqsti qvemoT mocemuli wina-

dadebebis meSveobiT (a-m). gaiTvaliswineT, ori winadadeba zedmetia. 
 

ენგურჰესის მშენებლობის ისტორია 
 

საქართველოს მდიდარი ჰიდროელექტრორესურსების გამოყენების შესახებ ფიქრი პირველად დიდმა 
პუბლიცისტმა და საზოგადო მოღვაწემ, ნიკო ნიკოლაძემ, დაიწყო. ამ მიზნით მან თავისი შვილიც კი გა-
მოიწვია პეტერბურგიდან საქართველოს მდინარეებზე პროფესიული ანალიზის ჩასატარებლად. საბოლო-
ოდ, ყურადღება ენგურზე შეაჩერეს და მისი შესწავლა გადაწყვიტეს. ნიკო ნიკოლაძემ ენგურის ჰიდრორე-
სურსების გამოყენებისათვის ბრძოლას 20 წელი შეალია. ------- (1). 

ენგურზე სადგურის ასაგებად პირველი ნაბიჯები XX საუკუნის 50-იანი წლების მეორე ნახევარში გა-
დაიდგა. ------- (2). ამ სქემის მიხედვით, ზამთრის პერიოდისათვის გარანტირებული სიმძლავრე მხო-
ლოდ 200 მეგავატი იყო. ------- (3).  
       მომდევნო წელს 50-კაციანმა ექსპედიციამ ენგურისა და მისი შენაკადების ხეობების გეოლოგიური 
კვლევა ჩაატარა. ------- (4). 

1960 წელს დამუშავდა ენგურის ენერგეტიკული მიზნებისათვის გამოყენების სქემა. ------- (5).  
ენგურჰესის მშენებლობა ქართული ტექნიკური აზროვნების ისტორიაში ყველაზე თამამი ჩანაფიქრის 

განხორციელება იყო. ეს იდეა ითვალისწინებდა უნიკალური ტექნიკური და ურთულესი საინჟინრო კომპ-
ლექსის აგებას, რასაც ბევრი სპეციალისტი ეჭვის თვალით უყურებდა. სკეპტიკოსები ამგვარი ტიპის მშე-
ნებლობას უტოპიად მიიჩნევდნენ. ------- (6). მაგრამ გავიდა დრო და... ენგურჰესის კომპლექსი უცხოეთის 
ქვეყნების მრავალმა დელეგაციამ მოინახულა. ------- (7). 

დღეს ქვეყანა ელექტროენერგიის უმეტეს ნაწილს სწორედ ენგურჰესიდან იღებს, აფხაზეთისათვის კი 
ის ელექტროენერგიის ერთადერთი წყაროა. ------- (8). ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ორი-
ვე მხარე თანამშრომლობის იშვიათ მაგალითს უჩვენებს ყველას, ვისაც კონფლიქტის მოგვარება სურს. 
 

გამოტოვებული წინადადებები:  
ა) ეს, ბუნებრივია, პროექტის ნაკლად შეფასდა. 
ბ) დელეგაციის წევრები აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ მშენებლობის გრანდიოზული მასშტაბის გამო.  
გ) ამიტომ ქართველები და  აფხაზები ერთნაირად დაინტერესებულნი არიან, რომ ჰიდროელექტროსად-

გურმა შეუფერხებლად გააგრძელოს ელექტროენერგიის გამომუშავება. 
დ) 1961 წელს ენგურჰესის მშენებლობა სწორედ ამ სქემის მიხედვით დაიწყო. 
ე) თავდაპირველად, 1954 წელს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენერგეტიკის ინსტიტუტმა დაა- 
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მუშავა ენგურზე ჰესების მშენებლობის სქემა.  
ვ) მათს ეჭვს არ იზიარებდნენ ოპტიმისტები, თუმცა მშენებლობის მასშტაბურობა და ადგილის სეისმური 

მდგრადობის პრობლემა მათაც აფიქრებდა. 
ზ) სამწუხაროდ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში მისი იდეის ხორცშესხმა შეუძლებელი აღმოჩნდა. 
თ) გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ რელიეფის არაერთგვაროვნება, სეისმომედეგობის რისკი მშენებლობისად-

მი განსაკუთრებულ მიდგომას მოითხოვდა. 
ი) იტალიელმა სპეციალისტებმა გამოთქვეს აზრი ენგურზე მცირე სიმძლავრის ჰესის აშენების შესახებ. 
კ) მიზეზი კი მშენებლობის სიძვირეს უკავშირდებოდა. 
 

ამ დავალების პასუხები პასუხების ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: 22-ე ნომრის გასწვრივ მოცე-
მულ ცხრილში ყოველი წინადადების რიგით ნომერს შეუსაბამეთ იმ წინადადების აღმნიშვნელი ასო, რო-
მელიც, თქვენი აზრით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაშია გამოტოვებული და გადამკვეთ უჯრედში ჩასვით X 
ნიშანი. 
 
(10) 23. waikiTxeT teqsti da gaarkvieT, CamoTvlili winadadebebidan romeli Seesabameba 

teqstis Sinaarss da romeli _ ara. aRniSvnebi gaakeTeT qvemoT mocemul cxrilSi 

(nimuSi mocemulia). iqve miuTiTeT იმ abzacis nomeri, romelic Tqveni pasuxis dama-
dasturebel informacias Seicavs (gaiTvaliswineT, Tu abzacis nomeri sworad ar 
iqneba miTiTebuli, Sesabamisi pasuxi arasworad CageTvlebaT). 

 

დიუის განათლების კონცეფცია 
 

1. ამერიკელი ფილოსოფოსი, ფსიქოლოგი და განათლების სპეციალისტი ჯონ დიუი (1859-1952) არის 
პროგრესული განათლების იდეოლოგი. მისი განათლების კონცეფცია ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება: 
1) განათლება უნდა ემყარებოდეს გამოცდილებას, რადგან ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვანწილად განსაზ-
ღვრავს ადამიანის მომავალს და 2) განათლებას სოციალური ფუნქცია უნდა ჰქონდეს, რადგან სწორედ 
იდეებისა და გამოცდილების გაზიარებით მიიღწევა სოციალური პროგრესი. 
2. დიუის კონცეფციის მიხედვით, განათლება გამოცდილების განვითარებაა. ნებისმიერი გამოცდილება 
გარკვეულწილად ცვლის ადამიანს. ყოველი ახალი გამოცდილება გავლენას ახდენს ახალი მიზნებისა და 
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაზე. ამდენად, იგი ადამიანის განვითარების მამოძრავებელი ძალაა. 
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების ძირითადი მიზანია მოსწავლის იმ გამოცდილების შერჩევა, 
რომელიც მისი პოტენციის შემოქმედებით აქტივობას შეუწყობს ხელს. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია პე-
დაგოგის როლი. უპირველეს ყოვლისა, პედაგოგის მოვალეობაა დროულად და სათანადოდ შეაფასოს, რა 
მიმართულებით ვითარდება ახალგაზრდის გამოცდილება, რა ტენდენციები უყალიბდება მას, რათა განა-
სხვაოს, მათ შორის რომელია შემდგომი ზრდისათვის ხელშემწყობი და რომელი – საზიანო.  
3. ამასთანავე, სწავლების მეთოდები უნდა შეირჩეს იმის გათვალისწინებით, თუ რა სარგებლობას მოუ-
ტანს იგი კონკრეტულ ვითარებაში კონკრეტულ მოსწავლეს. ამავე დროს, პედაგოგის მოვალეობაა თითოე-
ული მოსწავლის ინდივიდუალურობისა და ცოდნის დონის გათვალისწინებით შეარჩიოს ისეთი აქტივო-
ბები, რომლებშიც ყოველ ინდივიდს თავისი წვლილი შეაქვს და რომლებშიც ყველა ერთად მონაწილეობს. 
ამ სიტუაციაში მასწავლებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა, ისე წარმართოს მოსწავლეთა ურთიერთობე-
ბი, რომ შესაძლებელი გახდეს ჯგუფის, როგორც ერთი ორგანიზმის, მუშაობა. ამგვარად, მასწავლებელი 
ჯგუფური საქმიანობის ლიდერის ფუნქციას იძენს. 
4. ამავდროულად, პედაგოგმა უნდა იცოდეს, თუ როგორი გარემო უწყობს ხელს მოსწავლის განვითარე-
ბას, თუ როგორ გამოიყენოს არსებული ფიზიკური და სოციალური გარემო ამ მიზნისათვის. უფრო მე-
ტიც, საჭიროა შეიქმნას განათლების ისეთი სისტემა, როცა მასწავლებელი, წიგნი, სასწავლო ინვენტარი 
მოემსახურება მოზარდთა მიდრეკილებების გამოვლენასა და განვითარებას.  
5. გარდა ამისა, პიროვნების ზრდისათვის მეტად მნიშვნელოვანია თავისუფლების გარკვეული ხარისხი, 
რომლის პირობებში განვითარდება მიზნების დასახვისა და მათი განხორციელების უნარები. დიუის აზ-
რით, ასევე მნიშვნელოვანია ისეთი თავისუფალი გარემოს შექმნა, რომელშიც ბავშვი ფიზიკურადაც თავი-
სუფლად იგრძნობს თავს, რადგან მხოლოდ ფიზიკურად თავისუფალ გარემოში ვლინდება მოსწავლის 
ნამდვილი ბუნება. ხოლო სიჩუმე და უსიტყვო მორჩილება ხელს უშლის მასწავლებელს, გაიცნოს მოსწავ-
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ლეები. ამგვარად, დიუის განათლების კონცეფციის ერთ-ერთი მთავარი იდეაა სასწავლო პროცესში მოს-
წავლეთა აქტიური ჩართვის უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს ე. წ. „კეთებით სწავ-
ლებისა“ და „სოციალური სწავლების“ დროს. 
  
წინადა-
დების # 

წინადადებები 
 

დიახ არა აბზა-
ცის #

0. ჯონ დიუის კონცეფციის მიხედვით, მოსწავლის განათლება უნდა ეფუძ-
ნებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ მის გამოცდილებას. 

 X 1 

1. პედაგოგს უნდა შეეძლოს ახალგაზრდის განვითარების გზის კრიტიკუ-
ლად შეფასება. 

   

2. მასწავლებლისადმი სრული მორჩილება ხელს უწყობს სასწავლო პროცე-
სის წარმატებულ წარმართვას. 

   

3. დიუის აზრით, მოსწავლეს საკუთარი ბუნების თავისუფლად გამოვლენა 
ნებისმიერ გარემოში შეუძლია. 

   

 
4. 

არსებითია, რომ განათლების სისტემამ უზრუნველყოს სასწავლო რესურ-
სების გამოყენება მოზარდთა მიდრეკილებების განვითარების ხელშესაწყ-
ობად. 

   

5. მასწავლებელმა სწავლების მეთოდები უნდა შეარჩოს იმ თვალსაზრისით, 
თუ რა სარგებლობას მოუტანს იგი კონკრეტულ სკოლას. 

   

6. პედაგოგმა ისე უნდა შეარჩიოს სასწავლო აქტივობები, რომ მაქსიმალუ-
რად წარმოაჩინოს ჯგუფში ლიდერის თვისებები. 

   

7. განათლება სოციალურ ფუნქციას იძენს მაშინ, როდესაც არსებობს გამოც-
დილების ურთიერთგაზიარების საშუალება. 

   

8. მოსწავლის ყოველი ახალი გამოცდილება საფუძველია მისი შემდგომი 
განვითარებისა. 

   

9. პედაგოგს უნდა ახსოვდეს, რომ ნებისმიერი გარემო ხელს უწყობს მოსწავ-
ლეთა განვითარებას. 

   

10. სასწავლო პროცესში არსებითია მოსწავლეების მაღალი აქტიურობის უზ-
რუნველყოფა. 

   

 
III. wera (20 qula) 

 

24. argumentirebuli msjelobiT daeTanxmeT qvemoT mocemul mosazrebas an uaryaviT igi. 
sazogadoebis nawili fiqrobs, rom yvelafers sakuTari Sexedulebebis mixedviT unda 

afasebde, magram sajarod mxolod ise unda msjelobde, rogorc yvela msjelobs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IV. meTodika (30 qula) 

 

(10) 25. ტექსტში დაშვებულია ორთოგრაფიული, მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული, სინტაქსური შეც-
დომები და სტილისტური ხარვეზები (სტრიქონში არა უმეტეს ერთისა). შესაბამისი სტრიქონის 
გასწვრივ I გრაფაში ჩაწერეთ სწორი ვარიანტი, II გრაფაში კი მიუთითეთ, რა ტიპისაა შეცდომა ან 
ხარვეზი. 
თუ შეცდომა არ არის, გააკეთეთ აღნიშვნა – √ (ნიმუში მოცემულია). 
გაითვალისწინეთ: შეცდომის ტიპის ან სტილისტური ხარვეზის მითითება აუცილებელია! 

 

ტექსტი სწორი 
ვარიანტი 

შეცდომის 
ტიპი 

 
დმანისი ქალაქად ისტორიულ წყაროებში პირველად მე-9-ე საუკუნეში 

იხსენიება. დმანისის მახლობლად არქეოლოგიური გათხრები XX საუკუ-

ნის 30-იანი წლებიდან მიმდინარეობს. აქ ნაპოვნია კვლევისთვის მნიშვნე-

ლოვანი მასალები. რამდენიმე წლის უკან დმანისში ქართველმა მეცნი-

ერებმა აღმოაჩინეს ევროპაში უძველესი ადამიანის თავის ქალა, რისი ასა-

კიც 1,6 მილიონი წლით განისაზღვრა. მალე ქართველ არქეოლოგებს რამ-

დენიმე ქვეყანის სპეციალისტებიც შეუერთდნენ. ამ საოცარმა აღმოჩენამ 

შესცვალა ინფორმაცია კაცობრიობის განვითარების შესახებ.  

 
0.------ მე-9 ----- 

00.------- √ -------- 

1. ------------------ 

2. ------------------ 

3. ------------------ 

4. ------------------ 

5. ------------------ 

6. ------------------ 

 
0.--ორთ.-- 

00.----------- 

1. ----------- 

2. ----------- 

3. ----------- 

4. ----------- 

5. ----------- 

6. ----------- 
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(5)  26. ცხრილში ჩამოთვლილ თითოეულ აქტივობას შეუსაბამეთ ერთ-ერთი სასწავლო მიზანი. გაითვა-
ლისწინეთ, სამი მიზანი ზედმეტია. 

  
აქტივობა მიზანი 

 
1. მოსწავლეები ისმენენ „ჩ“ და „ჭ“ ბგერის შემცველ სი-

ტყვებს და იმეორებენ მათ ჯერ მასწავლებელთან ერ-
თად გუნდურად, შემდეგ – ინდივიდუალურად.    

 
 

2. მოსწავლეები წინადადებებში სათანადო ბრუნვის 
ფორმით აღადგენენ ფრჩხილებში მითითებულ სიტყ-
ვებს. 

 
 

3. მოსწავლემ შესწავლილი თემებიდან უნდა შეარჩიოს 
ერთ-ერთი და წარმოადგინოს ზეპირი პრეზენტაცია.   

  
 

4. მოსწავლე ისმენს აუდიოჩანაწერს და მითითებული 
სამი სათაურიდან ირჩევს ერთ-ერთს, რომელიც შეესა-
ტყვისება ტექსტის შინაარსს.   

 
 

5. მოსწავლეები წერენ მოთხრობას მასწავლებლის მიერ 
შეთავაზებული დასაწყისის მიხედვით.   

ა. შესწავლილი ენობრივი საკითხების ცოდნის 
გააქტიურება.   

 

ბ. სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის ანალიზი. 
 

გ. მოსწავლის შემოქმედებითი უნარის განვი-
თარება.  

 

დ. მონოლოგური მეტყველების უნარის განვი-
თარება. 

 

ე. ტექსტიდან კონკრეტული ინფორმაციის ამო-
კრებისა და დახარისხების უნარის განვითა-
რება. 

 

ვ. ტექსტის ძირითადი აზრის გაგების უნარის 
განვითარება.  

 

ზ. ქართული ენისათვის დამახასიათებელი ბგე-
რების აღქმისა და სწორად წარმოთქმის 

უნარ-ჩვევის გამომუშავება. 
 

თ. სტრუქტურული მახასიათებლების გათვა-
ლისწინებით ფუნქციური ტექსტის აგება. 

 

ამ დავალების პასუხები პასუხების ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: 26-ე ნომრის გასწვრივ მოცე-
მულ ცხრილში თითოეული აქტივობის რიგით ნომერს შეუსაბამეთ მიზნის აღმნიშვნელი ასო, რომელიც, 
თქვენი აზრით, ამ კონკრეტულ აქტივობას შეესატყვისება და გადამკვეთ უჯრედში ჩასვით X ნიშანი. 
 
 

(1)  27. რომელი დავალება ამოწმებს პირველკლასელის ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევას?  
ა)  იპოვეთ მოცემულ სიტყვებში ასო „ჯ“ და შემოხაზეთ წითელი ფანქრით.  
ბ)  მოისმინეთ მარცვლები, მათი შეერთებით შეადგინეთ სიტყვა და წარმოთქვით.   
გ)  მოისმინეთ სიტყვები და თითოეულს შეურჩიეთ სათანადო სურათი. 
დ) მოძრავ ანბანში იპოვეთ ასო, რომლითაც იწყება სიტყვა „წიგნი“.   

 
 

(1)  28.  მოსწავლის რომელ უნარს ამოწმებს დავალება: დაალაგეთ მოცემული აბზაცები ისე, რომ მიიღოთ 
ტექსტი? 

ა)  სქემატური ჩანაწერების ტექნიკის გამოყენების უნარს.  
ბ)  ტექსტის ნაწილებს შორის არსებული  ლოგიკური კავშირების დადგენის უნარს. 
გ)  ტექსტის ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობის უნარს. 
დ) ფაქტისა და ვარაუდის ერთმანეთისაგან გამიჯვნის უნარს. 

 
 

(1)  29. თქვენი მიზანია შეამოწმოთ, როგორ გაიგო და გაიაზრა მოსწავლემ ინფორმაციული ტექსტი. 
ჩამოთვლილი ოთხი აქტივობიდან შეარჩიეთ ერთ-ერთი და დაასაბუთეთ მისი ეფექტიანობა.  

1)  მოსწავლეები ასრულებენ დახურული ტიპის ტესტურ დავალებას.  
2)  მოსწავლეები მსჯელობენ, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი წაკითხულ ტექსტში.  
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3)  მოსწავლეები სქემის მიხედვით ახარისხებენ ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას.  
4)  მოსწავლეები უპასუხებენ ტექსტის შინაარსის მიხედვით დასმულ შეკითხვებს.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(3)  30. წაიკითხეთ ტექსტი: 
25 ნოემბერი, ორშაბათი 

დღეს, როგორც ყოველთვის, მე და გიორგიმ 8 საათზე ვისაუზმეთ და სკოლაში წავედით. სკოლა 

სახლთან ახლოს არის, ამიტომ ჩვენ ფეხით მივდივართ ხოლმე. გზაში ჩვენს ყოფილ კლასელს შევხვდით. 
მოვილაპარაკეთ, რომ გაკვეთილების შემდეგ ერთად გაგვეტარებინა დრო. სამწუხაროდ, დათომ ვერ შეძ-
ლო მოსვლა. ძალიან დამწყდა გული. 

 

ა) განსაზღვრეთ, რომელი საკითხის შესასწავლად ან რა უნარის გამოსამუშავებლად გამოიყენებთ 
მოცემულ ტექსტს. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ბ) დაასაბუთეთ, რომ ეს ტექსტი დაგეხმარებათ ამ მიზნის მიღწევაში. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(2)  31. მოსწავლეებს უჭირთ წაკითხული ტექსტის შინაარსის თხრობა.   
ა) დაასახელეთ ამ პრობლემის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ბ) აღწერეთ აქტივობა, რომლითაც დაეხმარებით მოსწავლეებს ამ პრობლემის დაძლევაში. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(3)  32. მოსწავლემ დაწერა წინადადებება: მე საღამოობით კომპიუტერით ერთობა.  
ა) დაწერეთ, რა უნდა იცოდეს მან, რომ არ დაუშვას ამ ტიპის შეცდომა. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ბ) აღწერეთ ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ამ ტიპის შეცდომის დაძლევაში.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(2)  33. მოსწავლემ ზმნას „ხატავს“ შეუწყო პირები: მან მას. 
აუხსენით მოსწავლეს, რა უნდა იცოდეს მან, რომ არ დაუშვას ამ ტიპის შეცდომა. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(2)  34. მოსწავლემ შეადგინა წინადადება: მწერალმა სკოლის ბიბლიოთეკას რამდენიმე წიგნები საჩუქრად 
გადასცა. 

ა) გაუსწორეთ მოსწავლეს შეცდომა. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ბ) დაწერეთ, რა უნდა იცოდეს მან, რომ არ დაუშვას ამ ტიპის შეცდომა. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

V. laparaki (11 qula) 
 

სასერტიფიკაციო გამოცდის ლაპარაკის ნაწილი არ ჩატარდება ტესტის პირველ 4 ნაწილთან ერთად, 
იგი სხვა დროს გაიმართება.  

დავალებათა პირობები გამოტანილი იქნება კომპიუტერის ეკრანზე და, ამდენად, საშუალება მოგეცე-
მათ, რომ ერთდროულად მოისმინოთ და წაიკითხოთ კიდეც ისინი. 

სასერტიფიკაციო გამოცდის ლაპარაკის ნაწილის დავალებათა ნიმუშები იხ. ამ კრებულის მე-16 გვერ-
დზე. 
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ტესტის ნიმუშის პასუხები 
 
 

I. მოსმენა 
 
 

მოსმენილი ტექსტი 
 

13 ოქტომბერი, კვირა.   
ფრანკფურტისთვის უჩვეულოდ თბილი და მზიანი კვირა დღე გათენდა. ჩვეულებისამებრ, დილას 

ადრე ვდგები და წიგნის ბაზრობაზე წასასვლელად ვემზადები. კვირაა, მაგრამ საქმიანი და ხმაურიანი ქა-
ლაქი, რომელსაც კვირა დილას, წესით, მშვიდი და ღრმა ძილით უნდა ეძინოს, ათი საათისთვის უჩვეუ-
ლოდ ხალხმრავალია. ლაიფციგერ შტრასეზე სადგურისკენ მივემართები და ესკალატორით ნელ-ნელა 
ჩავდივარ მეტროს სადგურში. ფერადი და ამაღელვებელი სანახაობა იშლება ჩემ თვალწინ, ათობით ახალ-
გაზრდა – საკარნავალო ტანისამოსში გამოწყობილი სტუდენტები, მოსწავლეები – სწორედ იმ მატარე-
ბელს ელოდება, რომელსაც წიგნის ბაზრობისკენ მივყავართ. სულ ორიოდე გაჩერებაა Messe-მდე, სადაც 
ყოველ წელს იმართება მსოფლიოში უდიდესი წიგნის ბაზრობა) და ყოველ ახალ გაჩერებაზე კოსტიუმი-
რებულ ახალგაზრდათა ახალი ნაკადი გვიერთდება. ზღაპრის გმირები, მითოლოგიური პერსონაჟები თუ 
ჩემთვის უცნობი სხვა გმირები სწორედ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ცენტრალურ ეზოში იყრიან 
თავს და არაერთი ფოტოგრაფისთვის თუ ჩვეულებრივი დამთვალიერებლისთვის პოზიორობენ, ერთობი-
ან, მღერიან და ნამდვილ ზეიმად აქცევენ წიგნის ბაზრობის დაძაბულსა და საქმიან დღეებს. 

დღეს განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა და მეც ვცდილობ, კოსტიუმირებული ახალგაზრდების 
ტალღაში გზა გავიკვლიო ჩვენი ეროვნული სტენდისკენ, რაც არცთუ ისე იოლი საქმეა. დარბაზში რიგი-
თი ნომრით 5.0, სტენდი B96 საქართველოს პატარა კუნძულია ამ უზარმაზარ წიგნის სამყაროში. სტენდ-
თან, ჩვეულებისამებრ, დილიდანვე საქმიანობენ თამუნა და ირინა. გერმანიაში მცხოვრები ქართველი 
სტუდენტებისთვის სპეციალურ ყუთებში აწყობენ ქართულ წიგნებს, რომლებიც სულ რამდენიმე დღეში 
უკვე ბერლინის, მიუნხენისა თუ ფრანკფურტის პატარა ქართულ ბიბლიოთეკებში დაიდებენ ბინას. 

ორი საათისთვის სტენდზე  ნელ-ნელა გვიერთდებიან ქართველი მწერლებიც. ერთმანეთს ვუზიარებთ 
წინა დღეების შთაბეჭდილებებს და ემოციებს. ზოგიც ბოლო დღეს კიდევ ერთხელ ცდილობს, თვალი შე-
ავლოს მათთვის საინტერესო უცხოური გამომცემლობების სტენდებს, მოინახულოს წლევანდელი ბაზრო-
ბის სტუმარი ქვეყნის – ბრაზილიის – პავილიონი და ფრანკფურტი კიდევ უფრო მძაფრი შთაბეჭდილებე-
ბით დატოვოს. 

მე კი სტენდზე ჩემი საქმეები დამრჩა დასამთავრებელი: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაც-
ვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოცემული წიგნები სტენდიდან უნდა ჩამოვიღო, ყუთებში ჩავაწყო და 
მარკერით დავაწერო „2014 წლის ლაიფციგის ბაზრობაზე გასაგზავნი“. სწორედ ამ დროს, დასამშვიდობებ-
ლად, შემოგვიარა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ვიცე-პრეზიდენტმა ტობიას ფოსმა, რომელმაც საქარ-
თველოს დელეგაციის წევრებს მადლობა გადაგვიხადა საინტერესო პროგრამის ორგანიზებისთვის და კი-
დევ ერთხელ მოგვილოცა თამთა მელაშვილის და ნათია მიქელაძე-ბახსოლიანის მიერ ახალგაზრდულ 
ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიის მოპოვება. ამ პრემიამ მართლაც დააგვირგვინა ჩვენი ვი-
ზიტის მთელი პროგრამა. ძნელი აღსაწერია ის სიხარული, რომელიც 11 ოქტომბერს განვიცადეთ, როცა 
ასეთი პრესტიჟული პრემიის მფლობელი ორი ქართველი ლიტერატორი გახდა. 

გზად აეროპორტისკენ კიდევ ერთხელ ვაანალიზებ ჩვენი ვიზიტის ყველა დეტალს და „დავთარში“ ვი-
ნიშნავ ახალ-ახალ იდეებს, რომლებიც გზადაგზა მომდის თავში. რა იცი, როდის გამომადგება... წიგნის 
დღეები ფრანკფურტში ოქტომბრისთვის უჩვეულო თბილი და მზიანი კვირა დღით მთავრდება. 

 

დეა მეტრეველი – ფილოლოგი (თავისუფლების დღიურები) 
 

სწორი პასუხები: 
 

1.  დ) -------- 1ქ. 2.  დ) -------- 1ქ. 3.  დ) -------- 1ქ. 4. ბ) -------- 1ქ. 5.  ბ) -------- 1ქ. 6.  ბ) --------- 1ქ. 
7.  გ) --------- 1ქ. 8.  დ) -------- 1ქ. 9.  დ) -------- 1ქ. 10. ბ) -------- 1ქ. 11. ა) -------- 1ქ.  
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II. კითხვა 
 
 
 

12. გ) -1ქ. 13. ა) -1ქ. 14. დ) -1ქ. 15. გ) -1ქ. 16. გ) -1ქ. 17. ა) -1ქ. 18. დ) -1ქ. 19. ბ) -1ქ. 20. ბ) -1ქ. 21. ბ) -1ქ. 
 

22.   1) ზ ---- 1ქ. 2) ე ---- 1ქ. 3) ა ---- 1ქ. 4) თ ---- 1ქ. 5) დ ---- 1ქ. 6) ვ ---- 1ქ. 7) ბ ---- 1ქ. 8) გ ---- 1ქ. 
 

23.                                                   
# წინადადებები 

 
დიახ არა აბზ.#

 
1 

პედაგოგს უნდა შეეძლოს ახალგაზრდის განვითარების გზის კრიტიკულად 
შეფასება. 
 

 
X 

  
2 

 
2 

მასწავლებლისადმი სრული მორჩილება ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის 
წარმატებულ წარმართვას. 
 

  
X 

 
5 

 
3 

დიუის აზრით, მოსწავლეს საკუთარი ბუნების თავისუფლად გამოვლენა ნე-
ბისმიერ გარემოში შეუძლია. 
 

  
X 

 
5 

 
4 

არსებითია, რომ განათლების სისტემამ უზრუნველყოს სასწავლო რესურსის 
გამოყენება მოზარდთა მიდრეკილებების განვითარების ხელშესაწყობად. 
 

 
X 

  
4 
 

 
5 

მასწავლებელმა სწავლების მეთოდები უნდა შეარჩიოს იმ თვალსაზრისით, თუ  
რა სარგებლობას მოუტანს იგი კონკრეტულ სკოლას.  
 

  
X 

 
3 

 
6 

პედაგოგმა ისე უნდა შეარჩიოს სასწავლო აქტივობები, რომ მაქსიმალურად 
წარმოაჩინოს ჯგუფში ლიდერის თვისებები. 
 

  
X 

 
3 

 
7 

განათლება სოციალურ ფუნქციას იძენს მაშინ, როდესაც არსებობს გამოცდი-
ლების ურთიერთგაზიარების საშუალება.  
 

 
X 

  
1 

 
8 

მოსწავლის ყოველი ახალი გამოცდილება საფუძველია მისი შემდგომი განვი-
თარებისა. 
 

 
X 

  
2 

 
9 

პედაგოგს უნდა ახსოვდეს, რომ ნებისმიერი გარემო ხელს უწყობს მოსწავლეთა 
განვითარებას. 
 

  
X 

 
4 

 
10 

 

სასწავლო პროცესში არსებითი მომენტია მოსწავლეების მაღალი აქტიურობის 
უზრუნველყოფა. 
 

 
X 

  
5 

 
 
 

III.  წერა 
 
 
 

წერითი დავალების შეფასების კრიტერიუმები იხ. ზემოთ, გვ. 11-13. 
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IV. მეთოდიკა 
 
 
 

25.   
სწორი ვარიანტები ქულები შეცდომების ტიპები ქულები 
1. √ 1ქ. – – 
2. წინ 1ქ. სტილ. 1ქ. 
3. რომლის 1ქ. სინტ. 1ქ. 
4. √ 1ქ. – – 
5. ქვეყნის 1ქ. მორფ.-ორთ. 1ქ. 
6. შეცვალა 1ქ. მორფ.-ორთ. 1ქ. 
 
26.   1) ზ ---- 1ქ. 2) ა ---- 1ქ.  3) დ ---- 1ქ. 4) ვ ---- 1ქ. 5) გ ---- 1ქ. 
 

27. ბ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
28. ბ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
29. აქტივობის ეფექტიანობის დასასაბუთებლად ჩამოყალიბებულია ერთი არგუმენტი მაინც. ------------1ქ. 

აქტივობის ეფექტიანობის დასასაბუთებლად არ არის ჩამოყალიბებული არც ერთი არგუმენტი. -----0ქ. 
30. ა) დასახელებულია შესასწავლი საკითხი ან გამოსამუშავებელი უნარ-ჩვევა. -----------------------------1ქ. 

არ არის დასახელებული შესასწავლი საკითხი ან გამოსამუშავებელი უნარ-ჩვევა. -------------------0ქ.  
ბ) დასაბუთება არგუმენტირებულია. --------------------------------------------------------------------------2ქ.  

დასაბუთება ნაწილობრივ არის არგუმენტირებული. -----------------------------------------------------1ქ. 
დასაბუთება არ არის არგუმენტირებული. -----------------------------------------------------------------0ქ. 

31. ა) დასახელებულია პრობლემის გამომწვევი მიზეზი. --------------------------------------------------------1ქ. 
არ არის დასახელებული პრობლემის გამომწვევი მიზეზი. ----------------------------------------------0ქ.  

ბ) აღწერილია აქტივობა. -----------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
არ არის აღწერილი აქტივობა. --------------------------------------------------------------------------------0ქ. 

32. ა) როდესაც ზმნა პირველი პირის მოქმედებას გამოხატავს, მას უნდა დავურთოთ პირის ნიშანი (თავ-
სართი / პრეფიქსი) - ვ. სწორი ფორმაა – ვერთობი. ---------------------------------------------------------2ქ.   
ნაწილობრივ სწორი პასუხი. -----------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
არასწორი პასუხი. -----------------------------------------------------------------------------------------------0ქ.  

33. ხატავს ახლანდელი დროის (აწმყოს) ფორმაა. ამ დროში ზმნას სუბიექტი შეეწყობა სახელობითი ბრუნ-
ვის ფორმით: ხატავს ის მას. --------------------------------------------------------------------------------------2ქ. 
ნაწილობრივ სწორი პასუხი. -------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
არასწორი პასუხი. -------------------------------------------------------------------------------------------------0ქ. 

34. ა) მწერალმა სკოლის ბიბლიოთეკას რამდენიმე წიგნი საჩუქრად გადასცა. -------------------------------1ქ. 
ბ) როდესაც სახელს მსაზღვრელად ახლავს რაოდენობის აღმნიშვნელი სიტყვა, საზღვრული მხოლო-

ბით რიცხვში დგას. --------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.  
 
 
 

V. ლაპარაკი 
 
 
 

ტესტის ლაპარაკის ნაწილის შეფასების კრიტერიუმები იხ. ზემოთ, გვ. 15-16. 
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I. მოსმენა (11 ქულა) 
 

ყურადღებით მოისმინეთ ტექსტი და ყოველი კითხვის ოთხ-ოთხი სავარაუდო პასუხიდან აირჩიეთ და 
შემოხაზეთ სწორი პასუხი. უმჯობესია დავალება ტექსტის მოსმენის დროს შეასრულოთ.  
ტექსტს მოისმენთ ორჯერ. 
ტექსტის ჩანაწერის მოსმენამდე დავალების გასაცნობად გეძლევათ 45 წამი. 
პასუხები გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე. (ტექსტის მოსასმენად გამოიყენეთ ბმული). 
 
 

(1)  1.   ბავშვის საქციელის მოტივი შეიძლება დავადგინოთ:  
ა)  მისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 
ბ)  მის ქცევაზე დაკვირვებით. 
გ)  პრობლემების შესახებ საუბრით.  
დ) საუკეთესო მრჩევლებთან კონსულტაციით. 

 

(1)  2.   ბავშვებს, ჩვეულებრივ, არ უყვართ იმის კეთება: 
ა)  რასაც განსაკუთრებული ძალისხმევა სჭირდება. 
ბ)  რასაც მათ მასწავლებელი ავალებს. 
გ)  რაშიც მუდმივად მარცხს განიცდიან. 
დ) რაშიც წარმატებას ადვილად აღწევენ. 

 

(1)  3.   მარცხისა და წარუმატებლობის გამო მოსწავლეს: 
ა)  ეკარგება გართობის სურვილი. 
ბ)  ეკარგება სწავლის სურვილი. 
გ)  უჩნდება სწავლის სურვილი. 
დ) უჩნდება ცელქობის სურვილი. 

 

(1)  4.   სწავლისადმი დადებითი განწყობის შესანარჩუნებლად ბავშვს ისეთი დავალებებიც უნდა შევთავა-
ზოთ: 

ა)  რომლებიც ანალიზს მოითხოვს. 
ბ)  რომლებიც ძნელი შესასრულებელია. 
გ)  რომლებსაც სწრაფად დაასრულებს. 
დ) რომლებსაც წარმატებით დაძლევს. 

 

(1)  5.   დაწყებით კლასებში ბავშვის სოციალურ სტატუსს ყველაზე მეტად განსაზღვრავს: 
ა)  მეგობრებისადმი დამოკიდებულება. 
ბ)  მისი ინტერესები. 
გ)  სკოლაში მისი ქცევა. 
დ) სწავლაში მისი წარმატებები. 

 

(1)  6.   ბავშვის თვითრეალიზაციას განსაკუთრებით უშლის ხელს ის, რომ: 
ა)  იგი ვერ ახერხებს ყურადღების მიქცევას. 
ბ)  მას თავიდანვე „სუსტის“ იარლიყი მიეკერება.  
გ)  მასწავლებელი ინტერესს არ იჩენს მის მიმართ. 
დ) მას წარმატებისათვის სერიოზული ძალისხმევა სჭირდება. 

 

(1)  7.   ბავშვი განსაკუთრებით აქტიურად ზრუნავს თავისი სოციალური სტატუსის დასამკვიდრებლად: 
ა)  გარდამავალი ასაკის დასაწყისში. 
ბ)  სკოლამდელი სწავლების ეტაპზე. 
გ)  სკოლის დამამთავრებელ კლასში. 
დ) სწავლების საწყის ეტაპზე. 

 

http://www.naec.ge/images/doc/MASC_SERT/kartuli-2015-mosmena.mp3
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(1)  8.   თუ სწავლაში ვერ აღწევენ წარმატებას, მოზარდები ხშირად: 
ა)  არაფერს აკეთებენ თავიანთი მდგომარეობის შესაცვლელად. 
ბ)  მიმართავენ პედაგოგს პრობლემის მოგვარების მიზნით. 
გ)  სანიმუშო ქცევით ცდილობენ პატივისცემის დამსახურებას. 
დ) უდისციპლინობით ცდილობენ თავის გამოჩენას. 

 
 

(1)  9.   როდესაც ბავშვები ხელს უშლიან მასწავლებელს, მათი მთავარი მიზანია:  
ა)  თანატოლების აღიარების მოპოვება. 
ბ)  თანატოლებისათვის ხელის შეშლა.  
გ)  მასწავლებლისათვის „ბრძოლის“ გამოცხადება. 
დ) ყოველგვარი საშუალებით გართობა. 

 
 

(1)  10.  მოსწავლისათვის მთავარია, რომ თვითრეალიზაციის მოთხოვნილებას იკმაყოფილებდეს: 
ა)  მეგობრების წრეში. 
ბ)  სასწავლო პროცესში. 
გ)  სკოლის გარეთ. 
დ) სხვადასხვა საქმიანობით. 

 
 

(1)  11.  ტექსტში დასმული მთავარი პრობლემა ეხება: 
ა)  მასწავლებლისა და მოსწავლეების ურთიერთობას. 
ბ)  მშობლებისა და შვილების ურთიერთობას. 
გ)  სკოლისადმი მოსწავლეების უარყოფით დამოკიდებულებას. 
დ) სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას. 

 
 

II. კითხვა (28 ქულა) 
 

(10) ყურადღებით წაიკითხეთ მონაკვეთი რევაზ ინანიშვილის მოთხრობიდან „კედელი“: 
აკაკი წერეთელი სხვიტორში იყო, თავის სამშობლო სოფელში. ოქტომბერი იწურებოდა, წვრილი წვი-

მების, მსუბუქი ნისლებისა და წითელ-ყვითელი ფერების თვე. ხანდახან ნოტიო ნიავიც წამოუბერავდა, 
ხილნარის ფოთლებს დაბლა ჰყრიდა და მერე ცდილობდა, მიწა-მიწა წაეღო. 

აკაკი უთენია დგებოდა. ბებრული ფათურით აანთებდა ლამპას, მიუჯდებოდა სამუშაო მაგიდას და 
ხან შუბლზე ხელმიბჯენილი კითხულობდა, ხანაც ოდნავ გვერდზე გადახრილი წერდა. 

მაგიდა ფანჯარასთან ედგა. ზედ წიგნები, ქაღალდები, საწერ-კალამი, გახსნილი კონვერტები, პატარა 
დანა და ქინძისთავები ეწყო. ფანჯრიდან მთის ფერდობი მოჩანდა. მთას მაღლა მუხნარი გადავლებოდა, 
ქვემოთ და ქვემოთ კი რცხილის ბუჩქები იყო გაფანტული. იმ ბუჩქებში, ჯერ ისევ გათენების ბინდში, ან-
და ზემოდან საცეცებჩამოწვდილ ნისლში, თხები გამოჩნდებოდნენ, დაქივქივებდნენ, უკანა ფეხებზე შემ-
დგარნი ეწვდებოდნენ რცხილის ნორჩ ყლორტებს... გაივლიდნენ გამხდარი, დაფიქრებული ბოჩოლები. 
აირბენდა შოლტიანი ბიჭიც. აჰყვებოდნენ აღმა ამავალ ბილიკს წელში წალდგარჭობილი სხვა ბიჭებიც, კა-
ცებიც, ზოგჯერ თავსაფრით პირახვეული ქალებიც. ცოტა ხანში, ოთხად მოღუნულები, ფერდობზე ჩამოა-
ტარებდნენ შეშის გუდურებს, ჩამოათრევდნენ ფიჩხს ანდა ტოტებშესხეპილ მოზრდილ ხეებს. ზემოდან 
მომავლები ყველანი მორბოდნენ, აქეთ-იქით არ იხედებოდნენ, ცდილობდნენ, რაც შეიძლება ჩქარა ჩაჰფა-
რებოდნენ ბუჩქებს და ბექობებს. 

ბიჭების უმეტესობა ფეხშიშველი იყო, შარვლის ტოტები აეკარწახებინათ და დაურიდებლად „მოსუს-
ხურებდნენ“ ხმელ, ეკლიან ბალახებში. 

უყურებდა მოხუცებული, მოტეხილი პოეტი, თითქოს მას ჩხვლეტდნენ ეკლები, თანაც ფეხებში კი 
არა, გულში, და გული ეკუმშებოდა, ეწურებოდა, უთავდებოდა ტკივილით. 

შემოვიდოდა მოურავი კოწია, სალამს იტყოდა, იდგა, ჩოხის ქილებზე ისვამდა ხელს, მერე ისიც გაიხე-
დავდა ფანჯარაში და მოჰყვებოდა წუწუნს. 
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– გაკაფეს, ბატონო, ყველაფერი. ათი-თხუთმეტი წელიწადი და ხე აღარ დარჩება, სიცხეში რომ თავი 
შეაფაროს შეწუხებულმა კაცმა. სულ დაიხრამება ეს ფერდობები, ნიაღვრები წაიღებს ყანებს, უტყეოდ რა-
ღა ქართული სოფელი იქნება ჩვენი სოფელი... 

აკაკი მორჩილად მიაპყრობდა დაღლილ, დასუსტებულ თვალებს. 
– უნდა ავუხსნათ, კოწია, თვითონ გლეხობას უნდა შევაგნებინოთ ეს გარემოება. 
– ვუხსნი, ბატონო, სულ მაგას ვუჩიჩინებ ყოველდღე, მაგრამ ვინღაა ახლა ჩვენი დამჯერი! რიდი აღა-

რა აქვთ და შიში: გლეხს კიდევ, ბატონო, თუ შიში არა აქვს რამის, რა დააკავებს სხვა! ერთი რომ ერთ ხეს 
მოჭრის, მეორე სამის მოჭრას ცდილობს, არ უნდა, სულ მცირეზე ჩამორჩეს მეზობელს. 

აკაკი ადგებოდა, ხელჯოხს აიღებდა და ბოლთის ცემას იწყებდა დიდ, სევდიან ოთახში. 
– ძნელია, კოწია, ძალიან ძნელი, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი უნდა შევეცადოთ, ჩვენცა და გლეხებიც... 
შეკრიბეს სოფლის თავკაცები, გაუშალეს სუფრა, დასხდნენ, ისაუბრეს – შინაურულად, ნათესავურად, 

მამაშვილურად. ყველა შეწუხებული იყო. უტყეოდ რაღა სოფელი იქნება ჩვენი სოფელიო. პირობა დადეს, 
ახლომახლო არც ერთ ჯანსაღ ხეს აღარ მოჭრიდნენ, მაგრამ სამი დღეც არ გასულა, ისევ ჩამოატარეს ბი-
ჭებმა და ქალებმა ნედლი გუდურები. ერთმა ქვრივმა ქალმა კინაღამ ფრჩხილებით ამოკორტნა თვალები 
კოწიას. შემოვიდა კოწია, გული ყელში ჰქონდა მობჯენილი: 

– არაო მათრახი და, ა! შეხედეთ, ბატონო, შეხედეთ! 
ჩამოდიოდა ფერდობზე ორი პატარა, საცოდავი ბიჭი, ხელუღელისთვის გამოებათ ახალმოჭრილი, 

გრძელი, სუფთა ლატანი და მოათრევდნენ, მოარბენინებდნენ. 
აკაკი გამტკნარებული იდგა. მერე თქვა: 
– ცხენი შემიკაზმეთ! 
შეუკაზმეს დის, ანას, წყნარი, ღონიერი ცხენი. შეჯდა, ნელა გავიდა ჭიშკარში, ნელა აუყვა მთის ფერ-

დობს... 
ნაშუადღევს დაბრუნებული კიდევ უფრო დაბერებული და მოტეხილი ჩანდა. განაწყენებული კოწია 

რაღაცებს ეკითხებოდა. აკაკი არ პასუხობდა. ავიდა მაღლა, საჭმელზე უარი თქვა, დაწვა, კედლისკენ გა-
დაბრუნდა. 

მეორე დღეს კი ფანჯარა ნახევრად ამოაშენებინა გარედან. 
ახლა მაგიდასთან მჯდარი მოხუცი პოეტი შეულესავ კედელს, მთის თავზე გავლებულ ჩამუქებულ 

მუხნარს და მოწყენილ ცასღა ხედავდა. 
თუ სიმშრალე იყო, ჩადიოდა ბაღში. დადიოდა ლანდივით ჩუმად. გაჩერდებოდა, იყურებოდა მაღლა, 

დასცქეროდა მიწას. მიწაზე ნიავი აწვალებდა უკვე გამხმარ, დამსუბუქებულ ფოთლებს, – ცდილობდა და-
ეძრა, ვერ ძრავდა. პოეტი ნიავს ხელჯოხით ეხმარებოდა. ფოთლებს ჯოხის წვერს აჰკრავდა, ნიავი გაიხა-
რებდა, ფოთლებს რამდენიმე ნაბიჯზე წააფრიალებდა. 

პოეტს დამცინავად ეღიმებოდა. 
მერე ისევ დაფიქრებული იდგა.  
შეხედავდა ნახევრად ამოშენებულ ფანჯარას კოწია და გაუგებრობის ნიშნად გაშლიდა ხელებს. 

 

დავალების შესასრულებლად ყურადღებით გაეცანით ტექსტს. კითხვებზე პასუხების გაცემა მაშინ და-
იწყეთ, როდესაც ტექსტის შინაარსი მთლიანად გასაგები იქნება. მოცემული ოთხ-ოთხი პასუხიდან აირჩი-
ეთ მხოლოდ ერთი და შემოხაზეთ. პასუხები გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე.  
 

(1)  12. რა არის პირველი აბზაცის ფუნქცია?  
ა)  აკაკის სოფელში ცხოვრების მოტივის არგუმენტირება.                       
ბ)  გვიანი შემოდგომის სურათის აღწერა. 
გ)  პოეტის ცხოვრების ერთი ეპიზოდის მოთხრობა.  
დ) შემოდგომის კლიმატის თავისებურებაზე მსჯელობა. 

 

(1)  13. რაზე მიანიშნებს ის, რომ ადამიანები მთიდან სირბილით ბრუნდებოდნენ და ცდილობდნენ ბუჩ-
ქებსა და ბექობებს ჩაჰფარებოდნენ? 

ა)  უნდოდათ დაემალათ თავიანთი უღირსი საქციელი.            
ბ)  უნდოდათ დროზე დაბრუნებულიყვნენ შინ.            
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გ)  უნდოდათ სწრაფად გაევლოთ ეკლიანი გზა.            
დ) უნდოდათ შემოდგომის სუსხისათვის დაეღწიათ თავი. 

 

(1)  14. რატომ ეკუმშებოდა გული პოეტს მთიდან მომავალთა დანახვაზე?  
ა)  ეგონა, რომ მის გაღიზიანებას ცდილობდნენ. 
ბ)  ვარაუდობდა, რომ ერთმანეთის წაბაძვით საქმეს აფუჭებდნენ. 
გ)  ფიქრობდა, რომ მოურავს სამაგიეროს უხდიდნენ. 
დ) ხედავდა, რომ ტყეს დაუნდობლად აჩანაგებდნენ. 

 

(1)  15. რა იყო მოურავის მთავარი საწუხარი? 
ა)  რომ აკაკი დაუძლურებული იყო. 
ბ)  რომ გლეხებს ვეღარ სჯიდნენ. 
გ)  რომ სოფელი უტყეოდ დარჩებოდა. 
დ) რომ ქალმა შეურაცხყოფა მიაყენა. 

 

(1)  16. რომელია ფრაზეოლოგიური გამოთქმა? 
ა)  „ბოლთის ცემას იწყებდა“. 
ბ)  „დადიოდა ლანდივით ჩუმად“. 
გ)  „თითქოს მას ჩხვლეტდნენ ეკლები“.  
დ) „კინაღამ ფრჩხილებით ამოკორტნა თვალები“. 

 

(1)  17. რა გამოსავალს ხედავდა აკაკი შექმნილი მდგომარეობიდან? 
ა)  გლეხები თავიანთ ნებაზე უნდა მიეშვათ. 
ბ)  გლეხებისათვის უნდა აეკრძალათ ტყით სარგებლობა. 
გ)  გლეხებისათვის უნდა აეხსნათ მოსალოდნელი საფრთხე. 
დ) გლეხები უნდა დაესაჯათ ურჩობის გამო. 

 

(1)  18. რომელი ფრაზა მიანიშნებს მკითხველს, რომ მწერალი მთაში ნანახმა სულიერად შეძრა? 
ა)  „იყურებოდა მაღლა, დასცქეროდა მიწას“.  
ბ)  „მუხნარს და მოწყენილ ცასღა ხედავდა“. 
გ)  „პოეტი ნიავს ხელჯოხით ეხმარებოდა“. 
დ) „უფრო დაბერებული და მოტეხილი ჩანდა“. 

 

(1)  19. რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი იმისა, რომ აკაკიმ მოურავს ფანჯარა ნახევრად ამოაშენებინა? 
ა)  აღარ უნდოდა დაენახა, ტყე როგორ ნადგურდებოდა.  
ბ)  სიბერის გამო აკაკის ახირებულობა დასჩემდა.  
გ)  უნდოდა ჩუმად დაენახა პირობის დამრღვევი თანასოფლელები. 
დ) ფანჯრიდან შემოსული შუქი პოეტს თვალებს უღიზიანებდა.  

 

(1)  20. ტროპული მეტყველების რომელი სახეობაა: „ნიავი გაიხარებდა“?  
ა)  გაპიროვნება. 
ბ)  ეპითეტი. 
გ)  შედარება. 
დ) ჰიპერბოლა. 

 

(1)  21. რა არის ამ ტექსტის მთავარი სათქმელი? 
ა)  ადამიანებისათვის რაიმეს აკრძალვა საპირისპირო რეაქციას იწვევს. 
ბ)  ადამიანებს შორის ზნეობრივი კონფლიქტი გაუცხოების მიზეზი ხდება. 
გ)  ადამიანებს შორის პიროვნული მტრობა გადაულახავი ბარიერია. 
დ) ადამიანებს შორის წოდებრივი დაპირისპირება დაუძლეველ წინააღმდეგობას ქმნის. 
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(8)  22. ტექსტიდან ამოღებულია 8 წინადადება. აღადგინეთ ტექსტი ქვემოთ მოცემული წინადადებების 
მეშვეობით. გაითვალისწინეთ, 2 წინადადება ზედმეტია. 

 
 

გლობალური დათბობა 
 

ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის მთავარი პრობლემა, რომელიც 
კაცობრიობის წინაშე წარმოიქმნა, გლობალური დათბობაა. ------- (1). XX საუკუნის განმავლობაში დედა-
მიწის ზედაპირსა და მის ატმოსფეროში ჩატარებულ დაკვირვებათა ანალიზის მიხედვით, კლიმატი სა-
შუალოდ 1 გრადუსით დათბა.         

ცნობილია, რომ დედამიწაზე ტემპერატურის ზრდაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს სხვადასხვა ფაქ-
ტორმა. ------- (2). ადამიანის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი აირების კონცენტრაციის ზრდა არღვევს 
ენერგეტიკულ ბალანსს, რომელიც მილიონობით წლის განმავლობაში არსებობდა მზიდან წამოსულ ენერ-
გიასა და იმ ენერგიას შორის, რომელსაც მუდმივად ასხივებს დედამიწის სფერო. ------- (3). 

XXI საუკუნეში მოსალოდნელია დედამიწის ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურის 1,1-6,4 გრადუ-
სით ზრდა. აირების კონცენტრაციის ზრდის შეჩერების შემთხვევაშიც კი ეს დათბობა კიდევ ათას წელს 
გაგრძელდება. ------- (4).  

ტემპერატურის შემდგომი ზრდა გამოიწვევს ზღვის დონის აწევას, შეიცვლება ნალექების რაოდენობა 
და განაწილება, გადაშენდება ცოცხალი ორგანიზმების ზოგიერთი სახეობა, გაიზრდება დაავადებათა რიც- 
ხვი. ამავე დროს გაიზრდება კატასტროფული მოვლენების სიხშირე და სიმძლავრე. ------- (5).  

ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელშიც გლობალური დათბობის 
მსხვერპლთა ზუსტი რაოდენობაა დასახელებული. ------- (6). კლიმატის ცვლილება იწვევს ისეთი სტიქი-
ური მოვლენების ზრდას, როგორებიცაა: გვალვა და წყალდიდობა. ------ (7).  

სახელმწიფოთა უმრავლესობამ ხელი მოაწერა ოქმს, რომელიც ატმოსფეროში აირების კონცენტრაცი-
ის შემცირებას ისახავს მიზნად. ------- (8). 
 

გამოტოვებული წინადადებები:  
ა) გლობალური დათბობა დედამიწის ატმოსფეროსა და მსოფლიო ოკეანის საშუალო წლიური ტემპერა-

ტურის სწრაფი ზრდის პროცესია. 
ბ) თუმცა არ წყდება დებატები იმის შესახებ, რა უფრო რაციონალურია – გლობალური დათბობის შეჩერე-

ბა თუ არსებულ ცვლილებებთან ადაპტაცია.  
გ) კვლევის მიზანი იყო გაერკვიათ, თუ გამოკითხულთა უმრავლესობა რას მიიჩნევდა დათბობის გამომ-

წვევ მიზეზად. 
დ) მათ შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას მეცნიერები ამახვილებენ ადამიანის ფაქტორზე. 
ე) მკვლევართა მონაცემებით, ამჟამად გლობალური დათბობის გამო მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახ-

ლოებით 300 ათასი ადამიანი იღუპება.  
ვ) მსგავსი სტიქიური მოვლენები კი დიდ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე, რაც ზოგჯერ შიმში-

ლობასაც იწვევს. 
ზ) მხოლოდ ამის შემდეგ არის მოსალოდნელი დარღვეული წონასწორობის აღდგენა და საშუალო ტემპე-

რატურის დარეგულირება. 
თ) ორგანული ნივთიერებების წვის შედეგად ატმოსფეროში CO2-ის გაზი იფრქვევა.  
ი) სწორედ ამგვარი ენერგეტიკული დისბალანსი იწვევს ისეთ ბუნებრივ მოვლენას, როგორიც კლიმატის 

გლობალური დათბობაა. 
კ) ჯერჯერობით უცნობია, დედამიწის რომელ რეგიონს დააზარალებს ყველაზე მეტად ეს მოვლენები. 
 

ამ დავალების პასუხები პასუხების ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: 22-ე ნომრის გასწვრივ მოცე-
მულ ცხრილში ყოველი წინადადების რიგით ნომერს შეუსაბამეთ იმ წინადადების აღმნიშვნელი ასო, რო-
მელიც, თქვენი აზრით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაშია გამოტოვებული და გადამკვეთ უჯრედში ჩასვით X 
ნიშანი. 
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(10) 23. წაიკითხეთ ტექსტი და გაარკვიეთ, ჩამოთვლილი წინადადებებიდან რომელი შეესაბამება ტექს-

ტის შინაარსს და რომელი – არა. თუ წინადადება შეესაბამება ტექსტის შინაარსს, მიუთითეთ იმ 
აბზაცის ნომერი, რომელიც თქვენი პასუხის დამადასტურებელ ინფორმაციას შეიცავს (გაითვა-
ლისწინეთ, თუ აბზაცის ნომერი სწორად არ იქნება მითითებული, შესაბამისი პასუხი არასწორად 
ჩაგეთვლებათ). აღნიშვნები გააკეთეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (ნიმუში მოცემულია). 
არ დაგავიწყდეთ პასუხების გადატანა პასუხების ფურცელზე. 

 
 
 

1. „გარდატეხის ასაკი“ ძალიან რთული პერიოდია მოზარდისა და მისი მშობლებისათვის. ამ ასაკში ის, 
რაც უკვე განვითარებული და მიღწეულია, დაშლას იწყებს, ახალი კი ჩამოყალიბების პროცესშია. მო-
ზარდს ახალი რესურსები ჯერ კიდევ არ ჰყოფნის, ძველი შესაძლებლობებით კი ვერ ახერხებს გარემოს-
თან ურთიერთობას და შედეგად კრიზისული სიტუაცია იქმნება. მანამდე თითქოს ყველაფერი წესრიგშია, 
ერთ მშვენიერ დღეს კი მშობელი აღმოაჩენს, რომ ბავშვი აბსოლუტურად შეიცვალა. განვითარების პრო-
ცესში რამდენიმე კრიტიკული პერიოდია.  
2. კრიტიკულ პერიოდს ახასიათებს როგორც სერიოზული ფიზიკური და ფიზიოლოგიური, ასევე ფსიქო-
ლოგიური ცვლილებები. რაღაც ეტაპამდე პროცესები ფარულად მიმდინარეობს, არ ჩანს, თუმცა ყალიბ-
დება გარკვეული უნარები, რომლებითაც ინდივიდი ჯერ ვერ სარგებლობს. არადა ის იმ უნარებითაც ვე-
ღარ სარგებლობს, რომლებიც ადრე ჰქონდა. გარემო მას ახალ მოთხოვნებს უყენებს, ამ ახალი მოთხოვნე-
ბის შესაბამისი უნარები კი ჯერ მომწიფებული არ აქვს. ეს  სერიოზული რევოლუციაა.  
3. პირველი ასეთი პერიოდი ჯერ კიდევ 3 წლის ასაკში დგება, როცა ბავშვი მშობელსაა მიჯაჭვული და 
ამავდროულად ცდილობს საკუთარი დამოუკიდებლობის გაცნობიერებას. სწორედ ამ დროს იწყება ცნო-
ბილი „სიჯიუტის სტადია“. მომდევნო კრიტიკული პერიოდი სკოლაში შესვლას ემთხვევა – ამ ეტაპზე 
განსაკუთრებულად ვითარდება ნებელობის პროცესები, როდესაც ბავშვი „უნდასა“ და „მინდას“ შორის 
არჩევანის გაკეთებას სწავლობს. მესამე კრიტიკული პერიოდი დაახლოებით 11 წლის ასაკში იწყება და 15-
17 წლისათვის მთავრდება. ამასთან შედარებით სხვა პერიოდები მშობლისათვის თითქოს ნაკლებად შე-
სამჩნევია, თუმცა იმ დროსაც ექმნებათ შვილებთან პრობლემები.  
4. „გარდატეხის პერიოდში“ მოზარდი რადიკალურად იცვლება. ცვლილებები ორი – ფიზიკური და ემო-
ციური – მიმართულებით ვითარდება. ამ პერიოდში მოზარდი ეთიკური დილემის წინაშე დგება, იწყება 
დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვა, საკუთარი თავისა და სხვა ადამიანების შეცნობის მცდელობა, ღირებუ-
ლებების გაცნობიერება, დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება: „რატომ ასე და არა სხვაგვარად? რატომ ასე-
თი და არა ისეთი ქცევა?“. ჩნდება ავტორიტეტებისადმი კრიტიკული დამოკიდებულება, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ ბავშვი იბრძვის დამოუკიდებლობისათვის, საკუთარი აზრისა და შეხედულების დაცვისათვის.  
5. მშობელმა უნდა შეცვალოს ქცევის სტრატეგია – პირდაპირი მითითება იქნება ეს თუ სტერეოტიპული 
მიდგომა. მცირეწლოვანი ბავშვები მეტ-ნაკლებად საჭიროებენ ჩარჩოს და ეგუებიან კიდეც მას, მაგრამ 
„გარდატეხის პერიოდში“ ისინი ვერ იტანენ შეზღუდვებს. აღზრდის მთელი ხელოვნება ისაა, რომ მშო-
ბელმა შეძლოს და ეს ჩარჩო შეინარჩუნოს, მაგრამ ნაკლებად საგრძნობი, თითქოს უხილავი გახადოს. მან 
უნდა იცოდეს, რა ასაკში არის ეფექტიანი კატეგორიული მოთხოვნა, წახალისება-დასჯა თუ დათმობა და 
რა ასაკში – არა. აღზრდის ამოცანაა მოზარდის მინუსები პლუსებად აქციოს, რათა ბავშვის დამახასიათე-
ბელი ნიშან-თვისებები სასარგებლო მიმართულებით წარმართოს: იყოს შეურიგებელი უსამართლობის 
მიმართ; ეშინოდეს იმისა, რაც საშიშია; იყოს კრიტიკული, მაგრამ არ უყურებდეს ყველაფერს ეჭვის თვა-
ლით; იცოდეს კითხვის დასმა და ა. შ. ამის მიღწევა კი დიდ ძალისხმევასთანაა დაკავშირებული. 
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წინადა-
დების # 

წინადადებები 
 

დიახ არა აბზა-
ცის #

0. მცირეწლოვანი ბავშვები გარკვეულწილად ეგუებიან ჩარჩოს. 
 

X  5 

1. ნებელობის პროცესების განვითარება არსებითია სამივე კრიტიკული პე-
რიოდისათვის. 

   

2. კრიზისულ სიტუაციაში ბავშვის ცვლილება მშობლისათვის შეუმჩნეველი 
არ რჩება. 

   

3. აღზრდის ამოცანა მოზარდის დამახასიათებელი თვისებების უცვლელად 
შენარჩუნებაა. 

   

4. კრიტიკულ პერიოდს მხოლოდ ფსიქოლოგიური ცვლილებები ახასია-
თებს. 

   

5. სამი წლის ბავშვი საკუთარ დამოუკიდებლობას ბოლომდე ვერ აცნობიე-
რებს. 

   

6. „გარდატეხის პერიოდში“ მშობელმა ნაკლებად საგრძნობი უნდა გახადოს 
ის ჩარჩო, რომელიც ბავშვის აღზრდისათვის არის საჭირო. 

   

7. „გარდატეხის პერიოდში“ მოზარდი მშობელზე კიდევ უფრო დამოკიდე-
ბული ხდება. 

   

8. „გარდატეხის პერიოდში“ მოზარდი ავტორიტეტების გადაფასებას იწყებს. 
 

   

9. გარდატეხის ასაკი მოზარდის განვითარებაში საკმაოდ რთული პერიო-
დია. 

   

10. კრიტიკულ პერიოდში გარემო ბავშვისაგან ახალი უნარების განვითარებას 
არ ითხოვს. 

   

 
 

III. წერა (20 ქულა) 
 

24. არგუმენტირებული მსჯელობით დაეთანხმეთ ქვემოთ მოცემულ მოსაზრებას ან უარყავით იგი. 
საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ენის საფუძვლიანად შესწავლა მხოლოდ იმ გარემოშია შესაძ-

ლებელი, რომელშიც ამ ენაზე საუბრობენ. 
 

შავი სამუშაოსათვის: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IV. მეთოდიკა (30 ქულა) 

 

(10) 25. ტექსტში დაშვებულია ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური, სინტაქსური შეცდომები და სტილის-
ტური ხარვეზები (სტრიქონში არა უმეტეს ერთისა).  
შესაბამისი სტრიქონის გასწვრივ I გრაფაში ჩაწერეთ სწორი ვარიანტი, II გრაფაში კი მიუთითეთ, 
რა ტიპისაა ეს შეცდომა ან ხარვეზი. თუ სტრიქონში შეცდომა არ არის, გააკეთეთ აღნიშვნა – √ (ნი-
მუში მოცემულია). გაითვალისწინეთ: შეცდომის ტიპის მითითება აუცილებელია! 
არ დაგავიწყდეთ პასუხების გადატანა პასუხების ფურცელზე. 

 

ტექსტი სწორი 
ვარიანტები 

შეცდომების 
ტიპები 

პირველმა ქართველმა პროფესიონალმა ფოტოგრაფმა ალექსანდრე როინაშ-

ვილმა 19-ე საუკუნის 70-იან წლებში თბილისში გახსნა საკუთარი სახელოს-

ნო. ის ბევრი ხნის განმავლობაში იღებდა საზოგადო მოღვაწეების, ჩვენი ყო-

ფის ამსახველ ფოტოებს. ალექსანდრემ შეაგროვა საინტერესო ეთნოგრაფიუ-

ლი ნივთები, ფოტოები და გამოჰფინა ისინი მოძრავ მუზეუმში, რომელიც თა-

ვად შექმნა. მას სურდა ქვეყნის გარეთ გაეტანა ეს კოლექცია, რადგან იქაც ჰქო-

ნოდათ შესაძლებლობა გასცნობოდნენ ქართულ კულტურას. სამწუხაროდ,

ალექსანდრეს არ დასცალდა, რომ ეს ჩანაფიქრი გაენხორციელებინა. 

0. ------- √ ------

00. ---- მე-19 ----

1. ----------------

2. ----------------

3. ----------------

4. ----------------

5. ----------------

6. ----------------

0.----------- 

00.--ორთ.-- 

1. ---------- 

2. ---------- 

3. ---------- 

4. ---------- 

5. ---------- 

6. ---------- 
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(6)  26. ცხრილში მოცემულ თითოეულ აქტივობას შეუსაბამეთ ერთ-ერთი სასწავლო მიზანი. გაითვალის-
წინეთ, ჩამოთვლილთაგან სამი მიზანი ზედმეტია. 

 
 

აქტივობა მიზანი 
1. მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ფერად ფანქ-

რებს და ასახელებს ფერებს. შემდეგ წარმოთქვამს ფე-
რების აღმნიშვნელ სიტყვებს,  მოსწავლეები კი აჩვენე-
ბენ დასახელებული ფერის ფანქრებს. 

 

2. მოსწავლე კითხულობს დაფაზე დაწერილ სიტყვებს 
და შემოხაზავს იმ ასოებს, რომლებიც მეორდება ყვე-
ლა სიტყვაში.  

 

3. მოსწავლეები ეცნობიან სპორტსმენის ბიოგრაფიას და 
ტექსტში მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ქმნიან 
ანკეტის ტექსტს.  

 

4. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს გამოხატონ საკუ-
თარი დამოკიდებულება მოთხრობის ერთ-ერთი პერ-
სონაჟის მიმართ და დაიმოწმონ შესაბამისი მონაკვე-
თები ტექსტიდან.  

 

5. მოსწავლეებმა უნდა ჩასვან მითითებული სუბიექტი 
და ობიექტი შესაბამის ბრუნვასა და რიცხვში. მასწავ-
ლებელი აძლევს ნიმუშს: 
მხატვარი / გამოფენა / აწყობენ 
მხატვრები გამოფენას აწყობენ.     

 

6. მოსწავლეებმა უნდა მონიშნონ ტექსტში სიუჟეტის გან-
ვითარების საფეხურები: დასაწყისი, ძირითადი ნაწი-
ლი და დასკვნა.   

ა) ანბანური პრინციპის გაგება-გამოყენების 
უნარის  შემოწმება. 

 
ბ) არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის 

განვითარება. 
 
გ) ახალი ლექსიკური ერთეულების სწავლება. 
 
დ) კონტექსტის მიხედვით სიტყვის მნიშვნე-

ლობის ამოცნობა.  
 
ე) მთავარი და არამთავარი საკითხების გამიჯ-

ვნის უნარის განვითარება. 
 
ვ) სტრუქტურული მახასიათებლების გათვა-

ლისწინებით ფუნქციური ტექსტის შექმნის 
უნარის შემოწმება. 

 
ზ) ტექსტის სტრუქტურული მახასიათებლების 

ამოცნობის უნარის შემოწმება.   
 
თ) მწერლის სუბიექტური დამოკიდებულების 

გამომხატველი სიტყვების ამოცნობა. 
 
ი) შესწავლილი ენობრივი საკითხების ცოდნის 

გააქტიურება. 
 

ამ დავალების პასუხები პასუხების ფურცელზე გადაიტანეთ შემდეგნაირად: 26-ე ნომრის გასწვრივ მოცე-
მულ ცხრილში თითოეული აქტივობის რიგითი ნომრისა და შესაბამისი მიზნის აღმნიშვნელი ასოს 
გადამკვეთ უჯრედში ჩასვით X ნიშანი. 
 

 
 

(1)  27. რომელი წერითი დავალება ამოწმებს მოსწავლის შემოქმედებით უნარ-ჩვევას?  
ა)  მოსწავლეები გეგმის მიხედვით წერენ შესწავლილი ტექსტის მოკლე შინაარსს.  
ბ)  მოსწავლეები სიტყვათა მარაგის მიხედვით აღადგენენ ნაკლულ ტექსტს. 
გ)  მოსწავლეები ტექსტის შინაარსის მიხედვით დასმულ კითხვებზე წერენ პასუხებს.  
დ) მოსწავლეები შეთავაზებული ილუსტრაციის მიხედვით ქმნიან მხატვრულ ტექსტს.  

 
 

(1)  28. მასწავლებელმა მოსწავლეებს გაუნაწილა ავტორისა და პერსონაჟების როლები და სთხოვა სათანა-
დო ინტონაციით წაეკითხათ ტექსტი. 
რა არის ამ დავალების ძირითადი მიზანი? 

ა)  მოსწავლეები დაეუფლონ გაცნობითი კითხვის სტრატეგიას.  
ბ)  მოსწავლეები დაეუფლონ ძიებითი კითხვის სტრატეგიას.  
გ)  მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ გამომეტყველებითი კითხვის უნარი. 
დ) მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ სწრაფი კითხვის უნარი. 
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(1)  29. თქვენი მიზანია მოსწავლეებს აღუძრათ მხატვრული ტექსტის წაკითხვის ინტერესი. 
ამ მიზნის მისაღწევად ჩამოთვლილი ოთხი აქტივობიდან შეარჩიეთ ერთ-ერთი და დაასაბუთეთ 
მისი ეფექტიანობა.  

1)  მასწავლებელი ტექსტის წაკითხვამდე აცნობს მოსწავლეებს ნაწარმოების ფაბულას.  
2)  მასწავლებელი ტექსტის წაკითხვამდე საუბრობს ნაწარმოების ავტორის შესახებ.   
3)  მოსწავლეები ტექსტის წაკითხვამდე განმარტავენ მასწავლებლის მიერ შეთავაზებულ სიტყვებს. 
4)  მოსწავლეები ტექსტის წაკითხვამდე სათაურის მიხედვით გამოთქვამენ ვარაუდებს სიუჟეტის შე-

სახებ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(2)  30. წაიკითხეთ ტექსტი: 
კომპიუტერთან მუშაობის დროს  გაითვალისწინეთ: 

 თვალსა და მონიტორს შორის მანძილი უნდა იყოს 70 სმ! 
 არ გამოიყენოთ მაგიდის ლამპა! 
 კომპიუტერთან დასხედით გამართულად! 
 დროდადრო დახუჭეთ თვალები! 
 ნუ დადგამთ კომპიუტერს ფანჯარასთან! 

 

ა) რომელი ენობრივი საკითხის შესასწავლად გამოიყენებთ მოცემულ ტექსტს? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ბ) დაასაბუთეთ, რომ ეს ტექსტი დაგეხმარებათ თქვენ მიერ შერჩეული მიზნის მიღწევაში. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(2)  31. მოსწავლე „ჭ“ ბგერის ნაცვლად წარმოთქვამს „ჩ“-ს, ხოლო „წ“ ბგერის ნაცვლად – „ც“-ს.   
ა) დაასახელეთ ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზი.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ბ) აღწერეთ აქტივობა, რომლის მეშვეობითაც დაეხმარებით მოსწავლეს ამ პრობლემის დაძლევაში. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(3)  32. მოსწავლემ დაწერა წინადადება: ბავშვი წაიკითხა წიგნი.  
ა) დაწერეთ, რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ, რომ არ დაუშვას ამ ტიპის შეცდომა. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ბ) აღწერეთ ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც დაეხმარება მას ამ ტიპის შეცდომის დაძლევაში.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

გ) დაასაბუთეთ ამ აქტივობის ეფექტიანობა.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(2)  33. მოსწავლემ შეადგინა წინადადება: „ჩემს ძაღლს თეთრი ლეკვი აქვს“. 
ა) რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ, რომ არ დაუშვას ამ ტიპის შეცდომა? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ბ) აღწერეთ აქტივობა, რომლის მეშვეობითაც დაეხმარებით მას ამ პრობლემის დაძლევაში. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(2)  34. მოსწავლემ შეადგინა წინადადება: ყველა კმაყოფილი იყვნენ თანაკლასელის წარმატებით. 
ა) გაუსწორეთ მოსწავლეს შეცდომა. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ბ) დაწერეთ, რა უნდა იცოდეს მან, რომ არ დაუშვას ამ ტიპის შეცდომა. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

V. ლაპარაკი (11 ქულა) 
 

I დავალება. 
 

მოისმინეთ ორი შეკითხვა და უპასუხეთ მათ. თითოეულ კითხვაზე პასუხების მოსაფიქრებლად გეძლე-
ვათ 10-10 წამი, პასუხებისათვის – 30-30 წამი.  
 

პირველი შეკითხვა. 
თქვენი აზრით, პატარა ქალაქში უკეთესია ცხოვრება თუ დიდში?  
პასუხი დაასაბუთეთ. 
 

მეორე შეკითხვა. 
რომელია თქვენი საყვარელი ლიტერატურული ნაწარმოები და რატომ?  
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II დავალება. 
 

გაიხსენეთ ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღე თქვენი ცხოვრებიდან: 
 გვიამბეთ, რით დაგამახსოვრდათ ეს დღე. 
 აღწერეთ თქვენი მაშინდელი განცდები და შთაბეჭდილებები. 
 

თქვენ გაქვთ 1 წუთი მოსაფიქრებლად და 2 წუთი პასუხის გასაცემად. 
შეგიძლიათ ფურცელზე ჩაინიშნოთ პასუხისათვის საჭირო დეტალები. 
 
 
 

III დავალება. 
 

მოისმინეთ სიტუაციის აღწერა და იმსჯელეთ არგუმენტირებულად. თქვენ გაქვთ 30 წამი მოსაფიქ-
რებლად, ხოლო პასუხისათვის – 1 წუთი.  
 

სიტუაცია: 
თქვენი სადამრიგებლო კლასის რამდენიმე მოსწავლე თამაშობს საფეხბურთო გუნდში. ზოგ მასწავ-

ლებელს მიაჩნია, რომ მათი ხარვეზები სწავლაში სწორედ ამით არის გამოწვეული და უმჯობესი იქნება, 
თუკი სპორტს თავს დაანებებენ.   

როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ? 
 

არგუმენტირებულად დაასაბუთეთ თქვენი პოზიცია! 
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შ ე ფ ა ს ე ბ ი ს     ს ქ ე მ ა 
  
 
 
 

1.  ბ)--1ქ. 
 

2.  გ)--1ქ. 3.  ბ)--1ქ. 4.  დ)--1ქ. 5.  დ)--1ქ. 6.  ბ)--1ქ. 7.  ა)--1ქ. 8.  დ)--1ქ. 9.  ა)--1ქ. 10. ბ)--1ქ.

11. გ)--1ქ. 12. ბ)--1ქ. 
 

13. ა)--1ქ. 14. დ)-1ქ. 15. გ)--1ქ. 16. ა)--1ქ. 17. გ)--1ქ. 18. დ)-1ქ. 19. ა)--1ქ. 20. ა)--1ქ.

21. ბ)--1ქ.          
 
 

დავალება N 22.  
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
ა) X        
ბ)        X 
გ)         
დ)  X       
ე)      X   
ვ)       X  
ზ)    X     
თ)         
ი)   X      
კ)     X    

 
 
 

დავალება N 23.  
 

წინადა-
დების # 

დიახ არა აბზა-
ცის #

1.  X  
2. X  1 
3.  X  
4.  X  
5. X  3 
6. X  5 
7.  X  
8. X  4 
9. X  1 
10.  X  

 

23-ე დავალების მაქსიმალური ქულაა – 10. 
ა) თუ 1-ელ, მე-3, მე-4, მე-7 და მე-10 სტრიქონებში მონიშნულია გრაფა - „არა“, თითოეული პასუხი შეფას-
დება 1 (ერთი) ქულით; ყველა სხვა შემთხვევაში იწერება 0 (ნული) ქულა;     

ბ) თუ მე-2, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 სტრიქონებში მონიშნულია გრაფა – „დიახ“ და, აგრეთვე, აბზაცების ნომ-
რებიც სწორადაა მითითებული, თითოეული პასუხი შეფასდება 1 (ერთი) ქულით; ყველა სხვა შემთხვევა-
ში იწერება 0 (ნული) ქულა. 
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weriTi davalebis Sefasebis kriteriumebi (davaleba # 24) 
 
 

weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 20. upirveles yovlisa, gamsworebelma unda gan-
sazRvros, upasuxebs Tu ara naweri mocemul davalebas. Tu namuSevari davalebas upasuxebs, 
igi unda gaswordes qvemoT mocemuli Sefasebis sqemis mixedviT.  

Tu kandidatis naSromi ar upasuxebs davalebis pirobas an enobrivad imdenad gaumar-
Tavia, rom azris gageba Wirs, daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.   
 
 
 

kriteriumebis CamonaTvali da ganmartebebi 
 

 
# 
 

 
kriteriumebi 

 

 
kriteriumebis ganmartebebi 

maqsima- 
luri 
qulebi 

 
I 
 

davalebis pirobis ade-
kvaturi gageba da gaaz-
reba 

 

 

kandidats moeTxoveba davalebis pirobis adekva-
turi gageba da misi siRrmiseuli gaazreba. 

 
2 

 
 

II 

 
 

naSromis ageba 

kandidats moeTxoveba msjelobis Tanamimdevru-
lobis dacva, abzacebis gamoyofa da naSromis
monakveTebis logikuri dakavSireba erTmaneT-
Tan. 
 

 
 
2 

 
III 

 
msjelobis dasabuTeba 

kandidats moeTxoveba msjelobis dasabuTeba 
da argumentebis gamyareba Sesabamisi magaliTe-
biT. 
  

 
4 

 
 

IV 

 

damoukidebeli azrovne-
ba da zogadi ganaTleba 

 

naSromSi unda gamovlindes kandidatis damou-
kidebeli azrovneba, SexedulebaTa da Sefaseba-
Ta araSablonuroba, agreTve, zogadi ganaTle-
ba, farTo erudicia. 
 

 
 

3 
 
 

 
 

V 
 

 
 

leqsika da stili 

kandidats moeTxoveba azris enobrivad (leqsi-
kurad) zustad da mkafiod gamoxatva, agreTve,
naSromis stilisturi erTgvarovnebis dacva. 
 

 
 

3 

 

VI 
 

 

sintaqsi 
 

kandidats moeTxoveba sintaqsuri konstruqcie-
bis sworad ageba. 
  

 
3 
 

 
VII 
 
 

 

morfologia, orTogra-
fia da punqtuacia 

 

kandidats moeTxoveba saliteraturo enis nor-
mebis (morfologia, orTografia, punqtuacia)
dacva.  
 

 
3 

 
 

I kriteriumi 
 

# davalebis pirobis adekvaturi gageba da gaazreba  
 

qulebi 

1. davalebis piroba adekvaturadaa gagebuli. 
 

2 
 

2. 
 

davalebis piroba nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli. 
 

1 
 

 
3. 

 
davaleba mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli.   
 

0 naweri 
aRar 

sworde-
ba 
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II kriteriumi 

 
 

# 
 

naSromis ageba 
 

qulebi 

 

1. 
naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logi-
kurad enacvleba erTmaneTs, abzacebi sworadaa gamoyofili. 
 

 

2 

 

2. 
naSromSi nawilobriv darRveulia teqstis logika da/an abzacebi araswo-
radaa gamoyofili. 
 

 

1 

3. naSromSi darRveulia teqstis logika da/an igi organizebuli ar aris. 
 

0 

 
 
 

III kriteriumi 
 
 

# msjelobis dasabuTeba 
 

qulebi 

 

1. 
msjeloba damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi gamyarebulia Se-
saferisi magaliTebiT. 
        

 

4 

 

2. 
msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi ar-
gumentebi aradamajerebelia da/an moxmobili magaliTebi araadekvaturia.  
 

 
3 

 

3. 
msjeloba zereledaa dasabuTebuli, xSir SemTxvevaSi argumentebi arada-
majerebelia. 
 

 

2 

 

4. 
msjeloba Zalze zogadia, argumentebis moxmobisas daSvebulia uzustoba
an faqtobrivi Secdoma. 
 

 

1 

5. msjeloba dasabuTebuli ar aris.  
 

0 
 

 
 
 

IV kriteriumi 
 
 

# damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba 
 

qulebi 

 
1. 

naSromSi mkafiod gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis una-
ri, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba da farTo erudicia.   
 

 
3 
 

 
 
2. 

naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis
unari, Tumca mkafiod gamovlinda misi farTo erudicia; anda naSromSi
mkafiod gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, Sexedu-
lebaTa da SefasebaTa araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda
erudicia.  
 

 
 
2 
 

 
 
3. 

naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis erudiciaca da damoukidebe-
li azrovnebis unaric; an ar gamovlinda kandidatis damoukidebeli az-
rovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda erudicia; anda naSromSi
nawilobriv gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, mag-
ram ar gamovlinda erudicia.  
 

 
 
1 
 

 

4. 
naSromSi ar gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari da 
erudicia. 
 

 

0 
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V kriteriumi 
 

# leqsika da stili 
 

qulebi 

 
1. 

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, 
SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da daculia naSromis 
stilisturi erTgvarovneba.  
 

 
3 

 
2. 

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, 
SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da daculia naSromis
stilisturi erTgvarovneba, Tumca gvxvdeba oriode stilisturi xarvezi. 
  

 
2 

 

3. 
naSromSi azri gasagebia, Tumca leqsika mwiria, gvxvdeba ramdenime sti-
listuri xarvezi. 
 

 

1 

4. Txzuleba stilisturad gaumarTavia. 
 

0 

 
VI kriteriumi 

 

# sintaqsuri konstruqciebi qulebi 
 

1. naSromSi daSvebulia erTi sintaqsuri Secdoma. 
 

3 

2. naSromSi daSvebulia ori sintaqsuri Secdoma. 
 

2 

3. naSromSi daSvebulia sami sintaqsuri Secdoma. 
 

1 

4. naSromSi daSvebulia samze meti sintaqsuri Secdoma. 
 

0 

 
VII kriteriumi 

 

# morfologia, orTografia da punqtuacia 
 

qulebi 
 

1. ar aris orze meti am tipis Secdoma.   
 

3 

2. ar aris xuTze meti am tipis Secdoma. 
 

2 

3. ar aris rvaze meti am tipis Secdoma.  
 

1 

4. daSvebulia rvaze meti am tipis Secdoma.  
 

0 

 
 

დავალება N 25. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

სწორი ვარიანტები შეცდომების 
ტიპები 

 

1. --------- დიდი ---------

2. ------------ √ -------------

3. ------- გამოფინა -------

4. ------ რათა (რომ) ------

5. ------------ √ -------------

6. - განეხორციელებინა -

 

1. - სტილ.- 

2. ---------- 

3. - მორფ.- 

4. - სინტ.- 

5. ---------- 

6. - მორფ.-  
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25-ე დავალების მაქსიმალური ქულაა – 10. 
ა) თუ 1-ელი, მე-3, მე-4 და მე-6 სტრიქონების პირველ სვეტში სწორი ვარიანტები წერია, მე-2 სვეტში კი შეც-
დომების ტიპებიც სწორად არის მითითებული, თითოეული პასუხი შეფასდება 2 (ორი) ქულით; 

ბ) თუ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე სტრიქონის პირველ სვეტში წერია სწორი ვარიანტი, მაგრამ მე-2 სვეტ-
ში შეცდომის ტიპი არასწორად არის მითითებული, ის კონკრეტული პასუხი შეფასდება 1 (ერთი) ქულით; 

გ) თუ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე სტრიქონის პირველ სვეტში შეცდომა არასწორად არის მითითებუ-
ლი ან სტრიქონი ცარიელია, ის კონკრეტული პასუხი შეფასდება 0 (ნული) ქულით მიუხედავად იმისა, 
თუ რა წერია მე-2 სვეტში;  

დ) თუ მე-2 და მე-5 სტრიქონების პირველ სვეტში წერია √ ნიშანი (ანუ აღნიშნულია, რომ ამ სტრიქონებში 
შეცდომა არ არის), პასუხები შეფასდება 1 (ერთი) ქულით; 

ე) თუ მე-2 ან/და მე-5 სტრიქონის/სტრიქონების პირველ სვეტში წერია ნებისმიერი სიტყვა/სიტყვები ან 
სტრიქონი/სტრიქონები ცარიელია, პასუხი/პასუხები შეფასდება 0 (ნული) ქულით.    

 
 

დავალება N 26.  
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
ა)  X     
ბ)    X   
გ) X      
დ)       
ე)       
ვ)   X    
ზ)      X 
თ)       
ი)     X  

 
 

27. დ)----------------------------------------------------1ქ. 28. გ)----------------------------------------------------1ქ. 
 
 

29. აქტივობის ეფექტიანობა დასაბუთებულია არგუმენტირებულად. -----------------------------------------1ქ. 
აქტივობის ეფექტიანობა არ არის დასაბუთებული. ----------------------------------------------------------0ქ. 

 
 

30. ა) მოცემულ ტექსტს გამოვიყენებ ბრძანებითი წინადადების (მეორე პირის ფორმების/ზმნის კილოს...) 
შესასწავლად. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 

ბ) პასუხი დასაბუთებულია. -------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
პასუხი არ არის დასაბუთებული. -----------------------------------------------------------------------------0ქ. 

 
 

31. ა) დასახელებულია მიზეზი (ეს ბგერები უცხოა მოსწავლის მშობლიური ენისათვის/მოსწავლე მშობლი-
ური ენისათვის უცხო ბგერებს ვერ გამოთქვამს). -----------------------------------------------------------1ქ.  

ბ) აღწერილია აქტივობა. -----------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
აქტივობა არ არის აღწერილი. ---------------------------------------------------------------------------------0ქ. 

 
 

32. ა) მოსწავლემ უნდა იცოდეს, როცა შემასმენელი გადმოცემულია გარდამავალი ზმნის წყვეტილის ფორ-
მით, ქვემდებარე მას მოთხრობით ბრუნვაში შეეწყობა (გარდამავალ ზმნას წყვეტილში სუბიექტი 

მოთხრობით ბრუნვაში შეეწყობა). ----------------------------------------------------------------------------1ქ. 
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ბ) აღწერილია აქტივობა.------------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
აქტივობა არ არის აღწერილი. ---------------------------------------------------------------------------------0ქ. 

გ) პასუხი დასაბუთებულია. -------------------------------------------------------------------------------------1ქ.  
პასუხი არ არის დასაბუთებული. -----------------------------------------------------------------------------0ქ. 

 
 

33. ა) მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ სულიერ საგანზე ითქმის ჰყავს. -----------------------------------------1ქ. 
ბ) აღწერილია აქტივობა. -----------------------------------------------------------------------------------------1ქ.  
აქტივობა არ არის აღწერილი. ---------------------------------------------------------------------------------0ქ. 

 
 

34. ა) ყველა კმაყოფილი იყო თანაკლასელის წარმატებით/ყველანი კმაყოფილი/კმაყოფილნი იყვნენ თანა-
კლასელის წარმატებით. ----------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 

ბ) როდესაც ქვემდებარე სიმრავლის აღმნიშვნელი სიტყვაა (ფორმით მხოლობითი), ზმნა-შემასმენელი 
მხოლობით რიცხვში შეეწყობა; შემასმენელი შეიძლება იყოს მრავლობით რიცხვში, თუ სიმრავლის 

აღმნიშვნელი სიტყვა ნართანიანი მრავლობითის ფორმითაა. --------------------------------------------1ქ. 
 
 

შეფასების კრიტერიუმები ლაპარაკის ნაწილისათვის 
 

I კრიტერიუმი 
 

 

II კრიტერიუმი 
 

N დავალებასთან შესაბამისობა 
 

ქულები

 

1. 
ლაპარაკობს თავისუფლად, პაუზების გარეშე; პასუხი არგუმენტირებულია; დროს სრუ-
ლად იყენებს. 
 

 

3 

 

2. 
ლაპარაკობს გამართულად, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მოკლე, წყვეტილი ფრაზებით, პაუზე-
ბის გარეშე; არგუმენტები ზოგჯერ არ არის მყარი; დროს სრულად არ იყენებს. 
 

 

2 

 

3. 
ლაპარაკობს დაზეპირებული ან გაუმართავი ფრაზებით, მოკლე, წყვეტილი წინადადებე-
ბით; პასუხი არ არის არგუმენტირებული; დროს სრულად არ იყენებს. 
 

 

1 

 
4. 
 

 
ლაპარაკობს გაუგებრად ან ლაპარაკობს სხვა თემაზე, ანდა დუმს. 
 

0 (არ 
სწორ-
დება) 

N ლექსიკა და სტილი  
 

ქულები

1. აქვს მდიდარი ლექსიკური მარაგი; მეტყველება სტილისტურად გამართულია. 
 

3 

 

2. 
აქვს საკმარისი ლექსიკური მარაგი, თუმცა 1 ან 2 შემთხვევაში სიტყვა არასწორადაა 
შერჩეული; გვხვდება ორიოდე სტილისტური ხარვეზი. 
 

 

2 

 

3. 
აქვს ერთფეროვანი, მწირი ლექსიკა; ხშირად ლექსიკური ერთეულები არაადეკვატუ-
რად არის გამოყენებული; გვხვდება რამდენიმე სტილისტური ხარვეზი. 
 

 

1 

 

4. 
 

აზრის გაგება ჭირს, რადგან ლექსიკა არაადეკვატურია; მეტყველება სტილისტურად 
გაუმართავია. 
 

 

0  
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III კრიტერიუმი 
 
 

 
 
 
 

IV კრიტერიუმი 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N გრამატიკული მრავალფეროვნება და სისწორე  
 

ქულები

 

1. 
იყენებს მრავალფეროვან გრამატიკულ სტრუქტურებს; არ უშვებს გრამატიკულ შეცდო-
მებს.  
 

 

3 

 

2. 
იყენებს მარტივ და საშუალო სირთულის გრამატიკულ სტრუქტურებს, თუმცა უშვებს 1 
ან 2 გრამატიკულ შეცდომას. 
 

 

2 

 

3. 
იყენებს მარტივ, ერთფეროვან გრამატიკულ სტრუქტურებს; გრამატიკული შეცდომები 
ზოგჯერ ხელს უშლის აზრის გაგებას. 
 

 

1 

4. 
 

მეტყველება გრამატიკულად იმდენად გაუმართავია, რომ აზრის გაგება ჭირს. 
 

0  

N წარმოთქმა  
 

ქულები

1. ბგერებს სწორად წარმოთქვამს, წარმოთქმის ხარვეზები უმნიშვნელოა. 
 

2 

2. ზოგიერთ ბგერას სწორად ვერ წარმოთქვამს, თუმცა ეს ხელს არ უშლის აზრის გაგებას. 
 

1 

3. ბგერებს სწორად ვერ წარმოთქვამს, ნათქვამი ხშირად გაუგებარია. 
 

0 
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გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება! 
 
2014 წელს 25-ე დავალებაში კანდიდატს უნდა გაესწორებინა ტექსტში დაშვებული შეცდომები და 

მიეთითებინა შეცდომების ტიპები.  
2015 წლის გამოცდაზე ეს დავალება შემდეგნაირი იქნება: გაიზრდება შეცდომების რაოდენობა, თუმცა 

შეცდომების ტიპების მითითება საჭირო აღარ იქნება, დავალება კი ისევ ათქულიანი დარჩება (იხ. ნიმუში). 
 
 
 

25-ე დავალების ნიმუში: 
 

ტექსტში დაშვებულია ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური და სინტაქსური შეცდომები. ზოგ სტრი-
ქონში მხოლოდ ერთი შეცდომაა, ზოგში შეცდომა არ არის. სტრიქონების გასწვრივ მოცემულ ხაზებზე 
დაწერეთ სწორი ფორმები, თუ სტრიქონში შეცდომა არ არის, გააკეთეთ აღნიშვნა - √ (ნიმუში მოცემულია). 

  

 

 

შავი ზღვისპირეთის სამხრეთი ნაწილი უძველესი დროიდან ქართველური 

ტომებით იყო დასახლებული. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეცხრე საუკუნეში მათ  

შეჰქმნეს უძლიერესი სახელმწიფო კოლხეთი, რომელიც მეტად  მდიდარი და გან-

ვითარებული ქვეყანა იყო. მისი დიდების შესახებ ცნობები მოცემულია არაერთ 

ძველბერძნულ და რომაულ წყაროებში. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა 

უძველესი მითი არგონავტების შესახებ, რომელშიც ასახულია ქართველურ ტომე-

ბის წესჩვეულებები და კულტურა. მითში გადმოცემულია, თუ როგორ 

გამოემგზავრენ კოლხეთში ელადის საუკეთესო ვაჟკაცები ოქროს საწმისის მოსა-

პოვებლად და ხელში ჩაიგდეს იგი. ეს ამბავი მრავალ ლიტერატურულ ნაწარმოებს 

დაედო საფუძვლათ. ერთ-ერთია როდოსელის „არგონავტიკა“. მასში პირველად 

ვხვდებით ცნობებს ქალაქ კუტაიას, იგივე ქუთაისის, შესახებ. კოლხეთის სამეფო 

ძველი წელთაღრიცხვის მე-8-ე საუკუნეში ურიცხვმა მტერმა გაანადგურა. 

0. --------- √ --------- 

00. ----- ჩვენს ------ 

1. ----- შექმნეს ----- 

2. --------- √ --------- 

3. ----- წყაროში ---- 

4. - ქართველური - 

5. წეს-ჩვეულებები  

6. გამოემგზავრნენ  

7. --------- √ --------- 

8. -- საფუძვლად -- 

9. ------ იმავე ------- 

10. ------- მე-8 ------ 
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