I. ქართული ლიტერატურა
შეფასების სქემა
ვარიანტი 1
1. ცხენზე ამხედრებული ვარსქენი შუშანიკის გულშემატკივრებს დასდევდა და აქეთ-იქით ფანტავდა (აწიოკებდა,
აშინებდა).

ხალხს ცხენდაცხენ დასდევდა

----------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.

2. აფხაზთა მთავარი სთხოვდა აბოს, ქართლში არ დაბრუნებულიყო, რადგან თანამემამულეებისაგან საფრთხე
ელოდა; აფხაზთა მთავარს ეშინოდა, არაბებს აბო ქრისტეს სარწმუნოებისაგან არ გადაებირებინათ. ადამიანმა
საკუთარი რწმენა (პრინციპები) შიშის გამო არ უნდა დამალოს; საკუთარი რწმენის ერთგულებით სხვა ადამიანებს
სულიერი ცხოვრების გზა უნდა გაუნათო.

1. ქართლში დაბრუნებას უშლიდა --------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. რწმენა არ უნდა დამალო ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. თუმცა ასაკით ჩემზე უმცროსი ხარ, საქმით, პირიქით, უფროსი ხარ ჩემზე. გრიგოლი ხანძთაში იმ მიზნით
მივიდა, რომ უფლის ნებით იქ ეკლესია აეგო.

1. მიუხედავად ასაკისა, ჩემზე აღმატებული ხარ ------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. ეკლესიის აგება სურდა ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
4. სიკვდილს შემთხვევით გადარჩენილი უცხო კაცისაგან შეიტყვეს, რომ ზღვაში მეკობრეები იყვნენ. ადამიანმა
დრო და ძალა უსარგებლო საქმეში (დარდსა და მწუხარებაში) არ უნდა დაკარგოს; დარდი უსარგებლო საქმეა.
ვაჭარი მშიშარაა, ომის უცოდინარი. ჰიპერბოლა. ადამიანი ვერ გაიმარჯვებს, თუ მას ღმერთი არ შეეწევა (როცა
ადამიანს ღმერთი მფარველობს, მას ყველაფრის გაკეთება შეუძლია). ავთანდილმა მექარავნეებს სთხოვა,
დაემალათ, რომ რაინდი (ჭაბუკი) იყო (ეთქვათ, რომ ვაჭართა მეთაური იყო).

1. ეგვიპტელი ვაჭრისაგან --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ცდება, ვინც დროს მწუხარებაში კარგავს ------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. ბრძოლა არ შეუძლია ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
4. ჰიპერბოლა --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
5. ღვთის დახმარების გარეშე ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. ეთქვათ, რომ ის ვაჭარი იყო --------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
5. ლეონის ამ სიტყვებში ჩანს მისი გონიერება, წინდახედულება, სიფრთხილე, სიბრძნე. ლეონი ამ სიტყვებს
იმიტომ ამბობს, რომ მეფე სასახლის კარზე ყოფნას და მემკვიდრის აღზრდას სთხოვს; ლეონს მეფის კარზე ყოფნა
არ სურს.

1. გონიერება -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მეფისათვის უარის თქმა უნდა -------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. წუთისოფელი ცვალებადია. პოეტი ისეთ ადამიანს შენატრის, რომელიც წუთისოფლის (ცხოვრების) გზას სწორად
გაივლის.

1. წუთისოფელი ცვალებადია -----------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.

2. ვინც ცხოვრების გზას სწორად გაივლის -------------------------------------------------------------------------------1ქ.
7. პოეტი ასკვნის, რომ ამ ქვეყნად მარადიული არაფერია (ყოველივე ამაოა; ყველაფერს გარდაუვალი განადგურება
ელოდება). იმ ადამიანის ხედვა არის დაბრმავებული, რომელიც მხოლოდ დღევანდელი დღით ცხოვრობს
(რომელსაც წარსულისა და მომავლის განჭვრეტა არ შეუძლია).

1. ყოველივე წარმავალია --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ვინც მხოლოდ აწმყოზეა ორიენტირებული ---------------------------------------------------------------------------1ქ.
8. სიტყვაში „სოფლად“ იგულისხმება ამქვეყნიური ცხოვრება (ხილული სამყარო, ფიზიკური ყოფა, სააქაო);
პასუხისმგებლობაზე ქვეყნიერების წინაშე (დასაშვებია აგრეთვე: ზრუნვა ერსა და სამშობლოზე).

1. ხილული სამყარო -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. პასუხისმგებლობაზე თანამედროვეობის წინაშე ----------------------------------------------------------------------- 1ქ.
9. უხმლოდ შემოსეულ მტერს ქართველმა შრომა და გარჯა, ცოდნა და ხერხი უნდა დაახვედროს. ილია
ქართველებს იმიტომ აკრიტიკებს, რომ ისინი, ნაცვლად შრომისა, მხოლოდ ღვთის წყალობის იმედად არიან.

1. შრომა და ცოდნა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. ღვთის წყალობის ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
10. მეფემ წვეულებაზე ხუმარასგან შეიტყო, რომ მთავარსარდალი თორნიკე ერისთავი თავისი მოვალეობის
შესრულებაზე უარს ამბობდა (ქვეყნის სამსახურზე ხელს იღებდა). მეფის აზრით, ყველაზე გონიერმა ადამიანმაც
კი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს.

1. თორნიკე ერისთავი საერო სამსახურს ტოვებდა ------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება არასწორია -------------------------------------------------------------- 1ქ.
11. ხევისბერმა გოჩამ ეს სიტყვები შვილს მაშინ უთხრა, როცა შეიტყო, რომ ონისე გუგუას ქორწილში წასვლას
აპირებდა. სამების ტაძარში მოხევეების თავშეყრა იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ ნუგზარ არაგვის ერისთავმა
თავისუფალ მოხევეთა დაპყრობა (დამორჩილება, დამონება) გადაწყვიტა.

1. როცა ონისემ ქორწილში წასვლა გადაწყვიტა ---------------------------------------------------------------------------1ქ.

2. მათს თავისუფლებას საფრთხე შეექმნა ---------------------------------------------------------------------- 1ქ.
12. ლუხუმს ფეხზე დადგომა გველმა შეაძლებინა. ლუხუმის დასნეულება ომში მიღებულმა ჭრილობამ გამოიწვია.
ბოლო ორი სტრიქონი ოპტიმისტურ განწყობას ქმნის.

1. გველმა -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. ნატყვიარმა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
3. იმედიან განწყობას -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
13. ამპარტავნობა (მედიდურობა; პატივმოყვარეობა; ქედმაღლობა). საკუთარ დასთან (დარიკოსთან).

1. კუდაბზიკობა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. დასთან ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
14. თეიმურაზი მიიჩნევს, რომ ქართველი უსაქმურია (მუქთახორაა, ამპარტავანია). ბოლშევიკური ხელისუფლება
კატეგორიულად უარყოფდა ღმერთის არსებობას (ებრძოდა მორწმუნე ადამიანებს).

1. სიზარმაცეს ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. უღმერთობას -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
15. მეტაფორა. მყინვარსა და პოეტს გვირგვინები ადგათ (ორივე დიადია, ორივე მეფეა, ორივე მწვერვალია, ორივე
უკვდავია).

1. მეტაფორა --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. გვირგვინოსნები არიან -----------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
16. „ყვარყვარე თუთაბერი“ კომედიური ჟანრის ნაწარმოებია. ამ სიტყვების მიხედვით, პერსონაჟი მოძალადე
(ამპარტავანი, ქედმაღალი) ადამიანია.

1. კომედიაა ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. მოძალადეა -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
17. სატრფოს. „ვეფხისტყაოსნის“

1. სატრფოს ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. „ვეფხისტყაოსნის“ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
18. ყოფილი ბელადი სიკვდილით დასაჯეს. იგი წელში უნდა მოიხაროს, რომ მარტოობა აირიდოს (სხვებისგან არ
უნდა განსხვავდებოდეს)

1. სიკვდილით დასაჯეს ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. სხვებს უნდა დაემსგავსოს --------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.

mxatvruli teqstis analizis Sefasebis kriteriumebi
weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 30. Tu abiturientis naSromi mocemuli teqstis perifrazia,
TiToeuli miTiTeba mxolod erTi-ori winadadebiT aris Sesrulebuli an teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli (anda gaurkveveli kaligrafiis gamo naSromis wakiTxva ver xerxdeba), daiwereba
0 qula da naweri aRar gaswordeba.
davalebis esa Tu is miTiTeba Sesrulebulad ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori
winadadebiT iqneba pasuxi gacemuli.

naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VIII, IX da X kriteriumebiT ar Sefasdeba!

I kriteriumi

#

1.

mocemuli teqstis adekvaturi gageba da gaazreba

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

qulebi

4

2.

teqsti adekvaturadaa gagebuli.

3

3.

erT SemTxvevaSi SeiniSneba teqstis araadekvaturi gageba.

2

4.

erTze met SemTxvevaSi teqsti araadekvaturadaa gagebuli.

1

5.

teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli.

0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

naSromis ageba

qulebi

1.

naSromi upasuxebs samive miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

3

2.

naSromi upasuxebs sam miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an naSromi upasuxebs or miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

2

3.

naSromi upasuxebs or miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an
naSromi upasuxebs erT miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

1

4.

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

0

III kriteriumi

#

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

davaleba adekvaturad aris gaazrebuli, ar aris sakiTxidan gadaxvevis
arc erTi SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu citatis damowmeba,
romlebic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).
2

2.

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

1

3.

davalebis piroba araadekvaturadaa gaazrebuli.

0

IV kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

qulebi

1.

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

6

2.

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

5

3.

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

4

4.

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

3

msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, meore miTiTebis mixedviT msjelobisas
argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli teqsturi
5.

2

masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa gadmocemuli).

6.

7.

samive miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT.

ori miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli; an msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo
danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli; anda erTi miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar
aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli.

1

0

V kriteriumi

#

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

1.

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia araerTi
mxatvruli saSualeba da damowmebuli magaliTebi sworia.

2.

3.

4.

qulebi

3

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia araerTi
mxatvruli saSualeba, Tumca erT SemTxvevaSi magaliTi arasworia anda
msjeloba avtoris stilis Sesaxeb aradamajerebelia, Tumca gamoyofilia
araerTi mxatvruli saSualeba da damowmebuli magaliTebi sworia.

2

naSromSi aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, magram ar aris gamoyofili arcerTi mxatvruli saSualeba; naSromSi ar aris msjeloba
avtoris stilis Sesaxeb, magram gamoyofilia ramdenime mxatvruli
saSualeba, Tumca damowmebul mxatvrul saSualebaTagan erTi arasworia.

1

naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, gamoyofili mxatvruli saSualebebi arasworia an naSromSi ar aris msjeloba teqstis
mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb.

0

VI kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

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

3

2.

3.

4.

naSromSi
nawilobriv
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis unari, Tumca mkafiod gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba;
anda
naSromSi
mkafiod
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis
unari,
SexedulebaTa
da
SefasebaTa
araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba.

naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi ganaTlebac da
damoukidebeli azrovnebis unaric; an ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda abiturientis
zogadi ganaTleba; anda naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis
damoukidebeli azrovnebis unari, magram ar gamovlinda abiturientis
zogadi ganaTleba.

naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari,
agreTve ar gamovlinda abiturientis zogadi ganaTleba.

2

1

0

VII kriteriumi

#

faqtobrivi sizuste

qulebi

1.

naSromSi ar aris daSvebuli faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VIII kriteriumi

#

1.
2.

2.

3.

leqsika da stili

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

naSromSi azri gasagebia,
stilistikuri xarvezi.

magram

qulebi

3

2

leqsika mwiria, gvxvdeba araerTi
1

Txzuleba stilistikurad gaumarTavia (zogierTi monakveTis azris
gageba Wirs).

0

IX kriteriumi

#

morfologia-orTografia da sintaqsi

qulebi

1.

ar aris orze meti Secdoma.

3

2.

ar aris oTxze meti Secdoma.

2

3.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

4.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

X kriteriumi

#

punqtuacia

qulebi

1.

ar aris samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

