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ენობრივი მხარე (II - III კრიტერიუმები) 
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მxatvruli teqstis analizi 

davalebis maqsimaluri qulaa 20.  

naSromi, romelic 100 sityvaze naklebi moculobisa iqneba, ar Sefasdeba da daiwereba 0 qula. 

  

I kriteriumi 
 

# teqstis adekvaturi gageba da gaazreba  qulebi 

1. teqsti adekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli. 2 

2. teqsti nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli. 1 

3. teqsti mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli da gaazrebuli.   0 naweri 
aRar 

swordeba 
 

II kriteriumi 
 

# naSromis ageba qulebi 

1. naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad 

enacvleba erTmaneTs, abzacebi sworadaa gamoyofili. 
2 

2. naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad 

enacvleba erTmaneTs, Tumca abzacebi arasworadaa gamoyofili, anda abzacebi 

sworadaa gamoyofili, magram  nawilobriv darRveulia teqstis logika. 

 

1 

3. naSromSi darRveulia teqstis logika da/an igi organizebuli ar aris. 0 
 

III kriteriumi 
 

# msjelobis dasabuTeba qulebi 

 

1. 

naSromSi zustad aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli; msjeloba 

damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi gamyarebulia Sesaferisi 

magaliTebiT.        

 

4 

 

2. 

naSromSi warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli; msjeloba mTlianobaSi 

dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi argumentebi aradamajerebelia 

da/an moxmobili magaliTebi araadekvaturia.  

 

3 

 

3. 
naSromSi warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli, magram msjeloba zerelea, 

xSir SemTxvevaSi argumentebi aradamajerebelia. 

 

2 

 

4. 

naSromSi nawilobriv aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, msjeloba 

Zalze zogadia, argumentebis moxmobisas daSvebulia uzustoba.  

1 

5. ar aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, msjeloba dasabuTebuli ar 
aris.  

0 

 

 

 



IV kriteriumi 
 

#N teqstis mxatvruli analizi qulebi 

 

1. 

naSromSi mkafiodaa warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare; damajereb-

ladaa naCvenebi avtoris mxatvruli stilis Taviseburebebi; moxmobilia 

saTanado magaliTebi.  

2 

2. naSromSi naCvenebia, ra mxatvruli saSualebebiT axerxebs avtori teqstis 

mTavari saTqmelis gamoxatvas, Tumca moxmobilia erTi arasaTanado magali-

Ti.  

1 

3. naSromSi ar aris warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare.  0 

 

V kriteriumi 
 

# kritikuli azrovneba  qulebi 

1. naSromSi mkafiod Cans kritikuli azrovnebis unari, SexedulebaTa da 

SefasebaTa araSablonuroba.  

2 

2. naSromSi nawilobriv Cans kritikuli azrovnebis unari, SexedulebaTa da 

SefasebaTa araSablonuroba. 

1 

3. naSromSi ar Cans kritikuli azrovnebis unari. 0 

 

VI kriteriumi 
 

# faqtobrivi sizuste qulebi 

1. naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma. 1 

2. naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma. 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 
 

# სintaqsi, morfologia, orTografia qulebi 

1. naSromSi ar aris daSvebuli erTze meti am tipis Secdoma.  3 

2. naSromSi ar aris daSvebuli samze meti am tipis Secdoma. 2 

3. naSromSi ar aris daSvebuli xuTze meti am tipis Secdoma.   1 

4. naSromSi daSvebulia xuTze meti am tipis Secdoma.    0 
 



IX kriteriumi 
 

# punqtuacia qulebi 

1. naSromSi ar aris daSvebuli orze meti am tipis Secdoma.   2 

2. naSromSi ar aris daSvebuli oTxze meti am tipis Secdoma. 1 

3. naSromSi daSvebulia oTxze meti am tipis Secdoma.    0 
 

 

 


