შეფასების კრიტერიუმები
I. ქართული ენა
1. ა) კომპოზიტი გულმოკლული იწერება დეფისის გარეშე. -------------------------------------------------------- 1ქ.
ბ) კომპოზიტი, რომელიც არსებითი სახელისა და მიმღეობისაგან შედგება, უდეფისოდ იწერება. ------------ 1ქ.
2. ა) შეცდომაა გაანცვიფრა, უნდა იყოს: განაცვიფრა (გააცვიფრა). ------------------------------------------------- 1ქ.
ბ) ზმნისწინის გათიშვა დაუშვებელია; ქცევის ნიშანი ა უნდა იყოს გან ზმნისწინის შემდეგ.--------------------1ქ.
3. ა) შეცდომაა სჩანს, უნდა იყოს: ჩანს. --------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
ბ) ზმნა ჩანს ერთპირიანია, ამიტომ მესამე ირიბი ობიექტური პირის ნიშანი ს ზედმეტია. ----------------------1ქ.
4. ა) შეცდომაა მისი, უნდა იყოს: თავისი -------------------------------------------------------------------------------1ქ.
ბ) როცა საუბარია სუბიექტის კუთვნილებაზე, უნდა გამოვიყენოთ ნაცვალსახელი თავისი. -------------------1ქ.
5. ა) შეცდომაა გაემგზავრნენ, უნდა იყოს: გაემგზავრა. ---------------------------------------------------------------1ქ.
ბ) თუ სუბიექტი მხოლობით რიცხვშია, ზმნაც მხოლობით რიცხვში უნდა იყოს. --------------------------------1ქ.
6. ა) ამ წინადადებაში გამოტოვებულია მძიმე (,), უნდა იყოს: ბავშვები, მიუხედავად კოკისპირული წვიმისა,
მხიარული ყიჟინით გაცვივდნენ გარეთ. ------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
ბ) წინადადებაში განკერძოებული სიტყვები ორივე მხრიდან მძიმით გამოიყოფა. ----------------------------- 1ქ.
7. I. ა) მთავარი სათქმელი ჩამოყალიბებულია. ------------------------------------------------------------------------ 2ქ.

ბ) მთავარი სათქმელი ნაწილობრივ არის ჩამოყალიბებული. ------------------------------------------------------- 1ქ.
გ) მთავარი სათქმელი არ არის ჩამოყალიბებული. ------------------------------------------------------------------- 0ქ.
II. ა) პრობლემის აქტუალურობა გამოკვეთილია, მსჯელობა დამაჯერებლადაა დასაბუთებული. ----------- 3ქ.
ბ) პრობლემის აქტუალურობა გამოკვეთილია, მაგრამ მსჯელობა ნაწილობრივ არის დასაბუთებული. ---- 2ქ.
გ) პრობლემის აქტუალურობა გამოკვეთილია, მაგრამ მსჯელობა ძალზე ზოგადია, არგუმენტაცია აკლია. -1ქ.
დ) არ არის გამოკვეთილი პრობლემის აქტუალურობა. ------------------------------------------------------------- 0ქ.
III. ა) ჩამოყალიბებულია ორივე არგუმენტი. ------------------------------------------------------------------------ 2ქ.
ბ) ჩამოყალიბებულია მხოლოდ ერთი არგუმენტი. ---------------------------------------------------------------- 1ქ.
გ) ჩამოყალიბებული არგუმენტები არაადეკვატურია. ------------------------------------------------------------- 0ქ.
IV. ა) მსჯელობა დამაჯერებლადაა დასაბუთებული. -------------------------------------------------------------- 3ქ.
ბ) მსჯელობა ნაწილობრივ არის დასაბუთებული. ------------------------------------------------------------------ 2ქ.
გ) მსჯელობა ძალზე ზოგადია, არგუმენტაცია აკლია. -------------------------------------------------------------- 1ქ.
დ) მსჯელობა დასაბუთებული არ არის. ----------------------------------------------------------------------------- 0ქ.
არ არის დაშვებული არცერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. ---------------------- 1ქ.
დაშვებულია ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. --------------------------------------------- 0ქ.
8. I. შეფასება
შინაარსობრივი მხარე (I კრიტერიუმი)
ა) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება პირველი კრიტერიუმის მიხედვით და არგუმენტირებული
კომენტარი დაურთო მაგალითების მოხმობით. ---------------------------------------------------------------------- 2ქ.
ბ) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება პირველი კრიტერიუმის მიხედვით და არგუმენტირებული
კომენტარი დაურთო, მაგრამ მაგალითები არ მოიხმო. -------------------------------------------------------------- 1ქ.
გ) გადმოწერილია მხოლოდ კრიტერიუმის მითითებები. ----------------------------------------------------------- 0ქ.

ენობრივი მხარე (II - III კრიტერიუმები)
1. ა) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება II და III კრიტერიუმების მიხედვით. ----------------------- 1ქ.
ბ) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება მხოლოდ II ან III კრიტერიუმების მიხედვით. ------------- 0ქ.
2. ა) მასწავლებელს გამორჩა ერთი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი. ----------------------------------------------- 3ქ.
ბ) მასწავლებელს გამორჩა ორი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა ერთი. -------- 2ქ.
გ) მასწავლებელს გამორჩა სამი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა ორი. -------- 1ქ.
დ) მასწავლებელს გამორჩა სამზე მეტი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა სამი. -0ქ.
3. ა) სწორია ხუთი ენობრივი შეცდომისა და ხარვეზის კვალიფიკაცია. ------------------------------------------- 3ქ.
ბ) სწორია ოთხი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. -------------------------------------------------------- 2ქ.
გ) სწორია სამი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. ---------------------------------------------------------- 1ქ.
დ) სწორია მხოლოდ ორი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. ---------------------------------------------- 0ქ.
II. მასწავლებლის რეკომენდაციები
ა) რეკომენდაციები მეთოდურად გამართულია და მსჯელობა არგუმენტირებულია. -------------------------- 2ქ.
ბ) რეკომენდაციები მეთოდურად გამართულია, მაგრამ მსჯელობა ნაწილობრივ არგუმენტირებულია. ------ 1ქ.
გ) რეკომენდაციები მეთოდურად გაუმართავია და მსჯელობა არ არის არგუმენტირებული. ----------------- 0ქ.
არ არის დაშვებული არცერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. ---------------------------- 1ქ.
დაშვებულია ერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. ------------------------------------------ 0ქ.

II. ქართული ლიტერატურა
9. --------------------- ა)
10. -------------------- ბ)
11. --------------------- ა)
12. -------------------- გ)
13. -------------------- ბ)
14. -------------------- ბ)
15. -------------------- ა)
16. -------------------- გ)
17. -------------------- ა)
18. -------------------- ა)
19. -------------------- ბ)
20. -------------------- ბ)
21. -------------------- დ)
22. -------------------- დ)
23. -------------------- გ)

მxatvruli teqstis analizi
davalebis maqsimaluri qulaa 20.
naSromi, romelic 100 sityvaze naklebi moculobisa iqneba, ar Sefasdeba da daiwereba 0 qula.

I kriteriumi

#
1.
2.
3.

teqstis adekvaturi gageba da gaazreba
teqsti adekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli.
teqsti nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli.
teqsti mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli.

qulebi
2
1
0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

naSromis ageba

qulebi

1.

naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad
enacvleba erTmaneTs, abzacebi sworadaa gamoyofili.
naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad
enacvleba erTmaneTs, Tumca abzacebi arasworadaa gamoyofili, anda abzacebi
sworadaa gamoyofili, magram nawilobriv darRveulia teqstis logika.
naSromSi darRveulia teqstis logika da/an igi organizebuli ar aris.

2

2.

3.

1
0

III kriteriumi

#
1.

2.

3.
4.
5.

msjelobis dasabuTeba
naSromSi zustad aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli; msjeloba
damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi gamyarebulia Sesaferisi
magaliTebiT.
naSromSi warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli; msjeloba mTlianobaSi
dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi argumentebi aradamajerebelia
da/an moxmobili magaliTebi araadekvaturia.
naSromSi warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli, magram msjeloba zerelea,
xSir SemTxvevaSi argumentebi aradamajerebelia.
naSromSi nawilobriv aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, msjeloba
Zalze zogadia, argumentebis moxmobisas daSvebulia uzustoba.
ar aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, msjeloba dasabuTebuli ar

aris.

qulebi
4

3

2
1
0

IV kriteriumi

#N
1.
2.

3.

teqstis mxatvruli analizi
naSromSi mkafiodaa warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare; damajerebladaa naCvenebi avtoris mxatvruli stilis Taviseburebebi; moxmobilia
saTanado magaliTebi.
naSromSi naCvenebia, ra mxatvruli saSualebebiT axerxebs avtori teqstis
mTavari saTqmelis gamoxatvas, Tumca moxmobilia erTi arasaTanado magaliTi.
naSromSi ar aris warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare.

qulebi
2

1

0

V kriteriumi

#

kritikuli azrovneba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod Cans kritikuli azrovnebis unari, SexedulebaTa da
SefasebaTa araSablonuroba.
naSromSi nawilobriv Cans kritikuli azrovnebis unari, SexedulebaTa da
SefasebaTa araSablonuroba.
naSromSi ar Cans kritikuli azrovnebis unari.

2

2.
3.

1
0

VI kriteriumi
#
1.
2.

faqtobrivi sizuste
naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma.
naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

qulebi
1
0

VII kriteriumi

#

leqsika da stili

qulebi

1.

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

2

2.

SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, azri gasagebia, Tumca
leqsika mwiria da/an gvxvdeba stilisturi xarvezebi.

1

3.

Txzuleba leqsikurad da stilisturad gaumarTavia.

0

VIII kriteriumi

#
1.
2.
3.
4.

naSromSi
naSromSi
naSromSi
naSromSi

სintaqsi, morfologia, orTografia
ar aris daSvebuli erTze meti am tipis Secdoma.
ar aris daSvebuli samze meti am tipis Secdoma.
ar aris daSvebuli xuTze meti am tipis Secdoma.
daSvebulia xuTze meti am tipis Secdoma.

qulebi
3
2
1
0

IX kriteriumi

#
1.
2.
3.

punqtuacia
naSromSi ar aris daSvebuli orze meti am tipis Secdoma.
naSromSi ar aris daSvebuli oTxze meti am tipis Secdoma.
naSromSi daSvebulia oTxze meti am tipis Secdoma.

qulebi
2
1
0

