I. ქართული ლიტერატურა
დამატებითი სესია
ვარიანტი II
1. ვარსქენი განრისხდა და დედოფალს სასტიკად გაუსწორდა.

სასტიკად გაუსწორდა ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მაჰმადიანურ სარწმუნოებას (ისლამს, მუსლიმთა რწმენას). მას ბევრი მიბაძავს და გაქრისტიანდებიანო
(მაჰმადიანობას უარყოფენ და ქრისტინობას ეზიარებიანო).

1. მაჰმადიანობას ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. მიმბაძველები გამოუჩნდებიანო --------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. სულს სამუდამოდ წარიწყმიდავს (სამუდამო ცოდვას დაიდებს). მეფესთან ურთიერთობა ჩემი სურვილი არ
არისო (აშოტს ძლიერ ვუყვარვარ და წინააღმდეგობის გაწევა არ შემიძლიაო; არ ვიცი ამ ცოდვას თავი როგორ
დავაღწიოო).

1. ცოდვაში ჩავარდება ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. მეფესთან ურთიერთობა ჩემი ნება არ არისო ----------------------------------------------------------------------- 1ქ.
4. როსტევანმა მიზეზად სიბერე (ხანდაზმულობა, მოხუცებულობა) დაასახელა. არა აქვს მნიშვნელობა, მეფის
შვილი ქალიშვილია, თუ – ვაჟიშვილიო (ხელმწიფედ ღვთისგან არის გაჩენილიო; მეფობა შეუძლიაო; „თუცა ქალია,
ხელმწიფედ მართ ღმრთისა დანაბადია“; „ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია“). ავთანდილს
თინათინის
ხშირად
ნახვის
საშუალება
ეძლეოდა.
თავმდაბლობაზე
(მოკრძალებულ
ხასიათზე,
მორიდებულობაზე). ახალგამეფებულმა თინათინმა გამზრდელს თავისი განძეულობის (საგანძურის, საჭურჭლის)
მიტანა მოსთხოვა. იყოს გულუხვი ქვეშევრდომთა მიმართ (რასაც გასცემ არაფერი დაგეკარგებაო; სიუხვით ორგულ
ადამიანებსაც მოიმხრობო; გაღებული წყალობა უკანვე დაგიბრუნდებაო).

1. სიბერემ მიწიაო ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. მართალია, ქალია, მაგრამ მეფობას შეძლებსო ------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. ხშირად ვნახავო ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
4. თავმდაბლობა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
5. ჩემი განძეულობა მომიტანეო -------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. გამოიჩინოს გულუხვობა ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
5. ამ მონაკვეთში ლეონის სიბრძნე (განათლებულობა, ფართო მეცნიერული ცოდნა, ყოვლისმცოდნეობა.
დასაშვებია აგრეთვე: გამჭრიახობა) ჩანს; ჰიპერბოლა.

1. ღრმა და საფუძვლიანი განათლება --------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. ჰიპერბოლა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
6. საკუთარ შემოქმედებას (პოეზიას; ლექსთა კრებულს; წიგნს, რომლის ავტორიც თვითონაა). თუ ჩემი სიმღერა
მოთქმად (გოდებად, ზარად, ხმამაღლა ტირილად) არ მექცა.

1. დავითიანს -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. მოთქმა-ვაებად არ მექცა ---------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
7. სიტყვებში: „ცისა მიმართ“ იგულისხმება ღმერთი (უფალი, უზენაესი ძალა. დასაშვებია აგრეთვე: იესო ქრისტე).
დრომ (დროთა მსვლელობამ; დასაშვებია აგრეთვე: ისტორიულმა ქარტეხილებმა, ჟამთა სიავემ).

1. ღმერთი --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. დრომ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
8. პოეტი უკმაყოფილოა თავისი მდგომარეობით; ამ წერილს ეხმიანება მისი ლექსი „ხმა იდუმალი“.

1. უკმაყოფილოა ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. „ხმა იდუმალი“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
9. მის მიერ აღწერილი ვითარება რეალურია (მიუკერძოებელია; პირუთვნელი აღმწერია ცხოვრებისა). მკითხველს
შეიძლებოდა სწყენოდა მისი ნაკლის საქვეყნოდ წარმოჩენა (ავტორი აღწერს მწარე სიმართლეს).

1. ცხოვრების რეალურ სურათს იძლევა ------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. მოთხრობაში მწარე სიმართლეა აღწერილი ----------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
10. თორნიკემ მიზეზად სიბერე (მოხუცებულობა, ხანდაზმულობა) დაასახელა. ბერად უნდა შემდგარიყო
(ულუმბოს მთაზე ბერად უნდა აღკვეცილიყო).

1. სიბერე -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. ბერად უნდა აღკვეცილიყო ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
11. ონისეს ძიძიათვის ძმობა უნდა გაეწია (ძიძიას პატრონი და ქომაგი უნდა ყოფილიყო). ეპითეტი.

1. ძმობა გაეწია ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.

2. ეპითეტი ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
12. „კაი ყმა“, პირველ რიგში, მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიცდება. „კაი ყმა“ თავმდაბალი, მოკრძალებული
ადამიანია. ლექსის დასასრულს ავტორი ლაჩარ (მხდალ, ხარბ, შურიან, უსაქმურ) კაცებს/ადამიანებს მიმართავს.

1. ომში -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. თავმდაბლობა -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
3. მხდალ ადამიანებს -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
13. სალობერიძეებთან სტუმრად მყოფ პლატონს სიძემ წამოაძახა, რომ ორნაქმარევ და უშვილო სადედინაცვლოს
ეძებდა. პლატონიც ისეთივე გაჭირვებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, როგორშიც ანტონა ბრეგაძე, რომელიც ადრე
ეცოდებოდა.

1. მისი საიდუმლო გამჟღავნდა ----------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. გაღარიბდა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
14. ირონიული დამოკიდებულება. სიტყვებში „წითელი გოლიათი“ იგულისხმება ბოლშევიკური ხელისუფლება
(დასაშვებია აგრეთვე: კომუნისტური წყობა).

1. ირონიული ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1ქ.
2. ბოლშევიკური ხელისუფლება -------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.

15. პოეტებს, რომლებიც მთაწმინდის პანთეონში განისვენებენ (წინამორბედ პოეტებს). პოეტურ შემოქმედებას
(პოეტურ სიტყვას. დასაშვებია აგრეთვე: მწერლობას).

1. ქართული მწერლობის კლასიკოსებს ------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. პოეზიას ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
16. პოეზიის მსახურება შემოქმედისგან მოითხოვს დიდ მსხვერპლს, თავგანწირვას. პაოლო იაშვილმა
მეგობრებთან ერთად დააარსა სიმბოლისტური ლიტერატურული დაჯგუფება (გაერთიანება) „ცისფერი ყანწები“.

1. თავგანწირვას ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. „ცისფერი ყანწების“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
17. ალავერდობაზე სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები იყრიდნენ თავს (ალავერდობას, გარდა
ქართველებისა, ჩრდილოკავკასიელებიც სტუმრობდნენ). რელიგიური დღესასწაული თავაშვებულ ღრეობაში იყო
გადაზრდილი (დღესასწაული დამთრგუნველ სანახაობად იყო ქცეული. ალავერდობას დაკარგული ჰქონდა
თავდაპირველი მნიშვნელობა).

1. ეთნიკურ მრავალფეროვნებაში --------------------------------------------------------------------------------------------1ქ.
2. ალავერდის ტაძარი ღრეობის ადგილად იყო ქცეული ---------------------------------------------------------------- 1ქ.
18. შვილს ბელადობა სურდა (შვილს სურდა, მამის ადგილი დაეკავებინა). ყოფილი ბელადი სიკვდილით დასაჯეს
(ყოფილი ბელადი დიდი დაძინების ქარაფიდან გაუჩინარდა).

1. შვილის სურვილი, ბელადი გამხდარიყო -------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.
2. სიკვდილით დაისაჯა -------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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

qulebi

3

2

sworia.

3.

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.

4.

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

1

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

