qarTuli enisa da literaturis sagamocdo testis
Sefasebis kriteriumebi

Sefasebis kriteriumebi
I varianti
I. morfologiur-orTografiuli da sintaqsuri Secdomebi, meqanikuri Secdomebi ---9q.

am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (9) akldeba TiTo qula.
II. stilisturi xarvezebi da teqsturi uzustobebi ------------------------------------------------------2q.
am tipis yovel xarvezsa Tu uzustobaze maqsimalur Sefasebas (2) akldeba TiTo
qula.
III. punqtuaciuri Secdomebi ---------------------------------------------------------------------------------------------5q.
am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (5) akldeba TiTo qula.

კახეთის ისტორიული ქალაქი გრემი მდინარე ინწობის ნაპირზე მდებარეობდა. ვარაუდობენ,
რომ მოსახლეობა ამ ტერიტორიაზე უკვე ბრინჯაოს ხანაში უნდა ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა,
რომ გრემი კახეთის დედაქალაქი იყო, მის ისტორიაზე, თვით ქალაქზე, მის იერსახეზე მხოლოდ
რამდენიმე მწირი ცნობა მოგვეპოვება. ერთი კი ცხადია, დღემდე შემორჩენილი ნაგებობები და
არქეოლოგიური მასალები მოწმობენ, რომ არსებობის ხანმოკლე პერიოდში გრემი აყვავებული,
ფრიად მნიშვნელოვანი ხუროთმოძღვრული ნაგებობებით დამშვენებული ქალაქი ყოფილა.
განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სპარსული და ჩინური კერამიკის ნიმუშები, რომლებიც
არქეოლოგიური გათხრებით იქნა მოპოვებული. ის, რომ ქალაქს მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობა
ჰქონია იმ დროის მოწინავე ქვეყნებთან, სწორედ ამ მასალებით დასტურდება.
1614 წელს კახეთი შაჰ-აბასს დაულაშქრავს და სასტიკად აუოხრებია. შაჰის რისხვა გრემსაც
დასტყდომია თავს. როგორც როსტომ მეფის მემატიანე მოგვიანებით წერდა, გრემის ერთ დროს
მშვენიერი სასახლეები ნადირთა სადგომად იყო ქცეული. გრემმა, როგორც კახეთის სატახტო
ქალაქმა, კიდევ რამდენიმე ათეულ წელს იარსება და შემდეგ პირველობა თელავს დაუთმო.

II varianti

I. morfologiur-orTografiuli da sintaqsuri Secdomebi, meqanikuri Secdomebi ---9q.

am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (9) akldeba TiTo qula.
II. stilisturi xarvezebi da teqsturi uzustobebi ------------------------------------------------------2q.
am tipis yovel xarvezsa Tu uzustobaze maqsimalur Sefasebas (2) akldeba TiTo
qula.
III. punqtuaciuri Secdomebi ---------------------------------------------------------------------------------------------5q.
am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (5) akldeba TiTo qula.

არქეოლოგიურმა

შესწავლამ

ცხადყო,

რომ

უფლისციხის

ტერიტორია

ძველი

წელთაღრიცხვის VII საუკუნიდან ყოფილა დასახლებული. მოგვიანებით, მოსახლეობის ზრდისა
და ეკონომიკის განვითარების შედეგად, ქალაქის დაარსებისათვის ხელსაყრელი პირობები შეიქმნა.
ჩვენმა წინაპრებმა უფლისციხე გამოკვეთეს კლდეში, მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე. სამხრეთიდან
და დასავლეთიდან იგი ბუნებრივად იყო დაცული, ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთიდან კი
გამაგრება სჭირდებოდა. სწორედ ამიტომ კლდე გაუჭრიათ, განიერი (ფართო) თხრილი
გაუკეთებიათ და მის გასწვრივ, ქალაქის მხარეს, მაღალი და სქელი კედელი აღუმართავთ. ასე
გამაგრებული ქალაქი მომხდურთათვის უთუოდ ძნელად ასაღები იქნებოდა.
VIII საუკუნიდან უფლისციხე ერთ-ერთი უმთავრესი ცენტრი ხდება, კერძოდ, იგი
განსაკუთრებულ როლს თამაშობს არაბებისაგან ქვეყნის განთავისუფლების პროცესში. ფეოდალური საქართველოს გაერთიანების შემდეგ ქალაქმა თანდათან დაკარგა ფუნქცია. ამას თან დაერთო
მონღოლთა

დამანგრეველი

შემოსევები.

ურიცხვი

მტრის

განუწყვეტელმა

თავდასხმებმა

უფლისციხე ისე დაასუსტა, რომ სულ გაპარტახდა. მოგვიანებით უფლისციხე, რომელიც მთლიანად
დაცლილი იყო მოსახლეობისაგან, მხოლოდ მტრის შემოსევის დროს ცოცხლდებოდა. ამ დროს მას
ახლომახლო სოფლების გლეხობა აფარებდა თავს.

III varianti

I. morfologiur-orTografiuli da sintaqsuri Secdomebi, meqanikuri Secdomebi ---9q.

am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (9) akldeba TiTo qula.
II. stilisturi xarvezebi da teqsturi uzustobebi ------------------------------------------------------2q.
am tipis yovel xarvezsa Tu uzustobaze maqsimalur Sefasebas (2) akldeba TiTo
qula.
III. punqtuaciuri Secdomebi ---------------------------------------------------------------------------------------------5q.
am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (5) akldeba TiTo qula.

თანამედროვე დმანისის ახლოს არის ამავე სახელწოდების ისტორიული ქალაქის ნანგრევები.
ქვემო ქართლის ეს ტერიტორია უძველესი დროიდან ქრისტიანული კულტურის ძლიერი ცენტრი
იყო. VI-VIII საუკუნეებში აქ საეპისკოპოსო კათედრალი ყოფილა. განსაკუთრებული მდებარეობის
გამო დმანისის, როგორც სტრატეგიული პუნქტის, მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდებოდა. IX
საუკუნის ისტორიულ წყაროებში იგი უკვე ქალაქად იხსენიება. არაბობის დროს აქ ცოტა ხნით
ამირაც კი მჯდარა. დავით აღმაშენებელმა, რომელმაც დიდგორის ომში სძლია მტერს, თბილისის
შემდეგ დმანისიც გაათავისუფლა.
დმანისი და მისი მიმდებარე ტერიტორია ბევრჯერ გამხდარა გარეშე მტრის თავდასხმის
ობიექტი. საუკუნეების განმავლობაში ქალაქს მრავალი გასაჭირი უნახავს, მაგრამ ყველაზე მძიმე
მდგომარეობაში იგი თემურლენგის შემოსევების დროს აღმოჩნდა. მოგვიანებით მას არც ოსმალოთა
და სპარსელთა რბევა მოჰკლებია.

XVIII საუკუნის ბოლოს დმანისს დროდადრო ლეკებიც

ესხმოდნენ თავს. მტრების განუწყვეტელი შემოსევების გამო ეკონომიკა მთლიანად მოიშალა, რის
შედეგადაც (გამოც) ქალაქი სულ გაპარტახდა და გაუკაცრიელდა. მოსახლეობისაგან თითქმის
მთლიანად დაცლილი დმანისი მოგვიანებით ნანგრევებად იქცა.

IV varianti

I. morfologiur-orTografiuli da sintaqsuri Secdomebi, meqanikuri Secdomebi - 9q.

am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (9) akldeba TiTo qula.
II. stilisturi xarvezebi da teqsturi uzustobebi -----------------------------------------------------2q.
am tipis yovel xarvezsa Tu uzustobaze maqsimalur Sefasebas (2) akldeba TiTo
qula.
III. punqtuaciuri Secdomebi ---------------------------------------------------------------------------------------------5q.
am tipis yovel Secdomaze maqsimalur Sefasebas (5) akldeba TiTo qula.

სამშვილდე ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული ქალაქია საქართველოში. იგი მდებარეობდა
ისტორიულ ქვემო ქართლში, ახლანდელი სამშვილდის მახლობლად. მისი თავდაპირველი
სახელწოდებაა „ციხე ორბისა“, თუმცა მას, როგორც ისტორიული წყაროები მოწმობენ, ზოგჯერ
აგრეთვე „დედაციხედაც“ მოიხსენიებდნენ.
სამშვილდე

ჩვენს

წელთაღრიცხვამდე

IV

საუკუნეში

უკვე

სახელმოხვეჭილი

(სახელგანთქმული) ქალაქი იყო. იგი რამდენიმე ასწლეულის განმავლობაში ისტორიული ქვემო
ქართლის საიმედო სიმაგრეს წარმოადგენდა. ჩვენს წინაპრებს სამშვილდე ორ მდინარეს შორის
მოქცეულ კონცხზე გაუშენებიათ. ეს ადგილი სამი მხრიდან ძნელად მისადგომი იყო, მეოთხიდან კი
გამაგრება სჭირდებოდა. ამ მიზნით იგი ხუთმეტრიანი კედლით ჩაუკეტავთ. ქალაქის ბედი ხშირად
ამ კედელთან წყდებოდა ხოლმე, რადგან (იმიტომ რომ) მტრების პირველი დარტყმა სწორედ მასზე
მოდიოდა. მართალია, ქალაქი მომხდურთა ხელშიც აღმოჩენილა, მაგრამ კედელს ამის კვალიც არ
დასტყობია. როგორც ჩანს, სამშვილდეში შეღწევა სხვა გზით ხერხდებოდა. მტრის შემოსევების გამო
ქალაქი თანდათან სუსტდებოდა, თუმცა ქართლის მნიშვნელოვან სიმაგრედ მაინც რჩებოდა.
დღეისათვის სამშვილდე მხოლოდ ნანგრევების სახითაა შემორჩენილი.

argumentirebuli eses Sefasebis kriteriumebi

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
swordeb
a

II kriteriumi

#
1.

2.

3.

naSromis ageba
eses struqtura srulad Seesabameba dasmul amocanas, naSromi
kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad
enacvleba erTmaneTs, warmodgenili magaliTebi ar arRvevs teqstis
mTlianobas, abzacebi sworadaa gamoyofili.
eses struqtura Seesabameba dasmul amocanas, naSromi kargadaa
organizebuli, monakveTebi mTlianobaSi Tanamimdevrulad da
logikurad
enacvleba
erTmaneTs,
warmodgenili
magaliTebi
ZiriTadad ar arRvevs teqstis mTlianobas, magram abzacebi sworad
ar aris gamoyofili; anda abzacebi sworadaa gamoyofili, magram
eses struqtura mxolod nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas,
rig SemTxvevaSi darRveulia monakveTebis Tanamimdevruloba,
warmodgenili magaliTebi nawilobriv arRvevs teqstis mTlianobas.
eses struqtura mxolod nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas,
naSromSi darRveulia teqstis logika da/an abzacebi sworad ar aris
gamoyofili.

qulebi
2

1

0

III kriteriumi

#

problemis gaazreba

qulebi

1.

naSromSi
mkafiod
gamovlinda
gansaxilvel
sakiTxTan
dakavSirebuli
problematikis
codna,
abiturientis
informirebuloba da erudicia.
naSromSi
nawilobriv
gamovlinda
gansaxilvel
sakiTxTan
dakavSirebuli
problematikis
codna,
abiturientis
informirebuloba da erudicia.
naSromSi gamovlinda gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebuli problematikis zerele codna, ar Cans abiturientis saTanado
informirebuloba da erudicia.
abiturienti ver erkveva gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebul problematikaSi.

3

2.

3.

4.

2

1

0

IV kriteriumi

#

qulebi
msjelobis dasabuTeba
msjeloba

1.
2.

3.
4.
5.
6.

damajerebladaa

dasabuTebuli
da
argumentebi
gamyarebulia Sesaferisi magaliTebiT.
msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi
argumentacia arasakmarisia da/an ar aris gamyarebuli Sesaferisi
magaliTebiT.
msjeloba dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi argumentebsa
da moxmobil magaliTebs damajerebloba aklia.
msjeloba
zereledaa
dasabuTebuli
da
argumentebi
aradamajerebelia.
msjeloba
Zalze
zogadia,
argumentebi
da/an
magaliTebi
araadekvaturia.
msjeloba dasabuTebuli ar aris.

5
4

3
2
1
0

V. kriteriumi

#
1.
2.
3.

damoukidebeli azrovneba

qulebi

naSromSi
mkafiod
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba.
naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis damoukidebeli
azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba.
naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari.

2
1
0

VI. kriteriumi

#

qulebi

faqtobrivi sizuste

1.

naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VII. kriteriumi

#

1.

2.

3.

4.

qulebi

leqsika da stili
naSromSi SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, daculia
naSromis stilis erTgvarovneba; azri enobrivad (leqsikurad)
zustad da mkafiodaa gamoxatuli, gvxvdeba oriode stilistikuri
xarvezi.
naSromSi
SerCeulia
dasmuli
amocanis
Sesaferisi
stili,
mTlianobaSi daculia naSromis stilis erTgvarovneba; azri
enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, magram
gvxvdeba ramdenime stilistikuri xarvezi.
naSromis stili nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas, calkeul
SemTxvevebSi darRveulia stilis erTgvarovneba; azri gasagebia,
magram leqsika mwiria, gvxvdeba araadekvaturi leqsika da
stilistikuri xarvezebi.
naSromis stili mTlianobaSi
stilistikuri gaumarTavia.

ar

Seesabameba

dasmul

amocanas,

3

2

1

0

VIII. kriteriumi

#

morfologia, orTografia, sintaqsi

qulebi

1.

ar aris daSvebuli erTze meti Secdoma.

4

2.

ar aris daSvebuli orze meti Secdoma.

3

3.

ar aris daSvebuli oTxze meti Secdoma.

2

4.

ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.

1

5.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

IX. kriteriumi

qulebi

#

punqtuacia

1.

ar aris daSvebuli samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

gaiTvaliswineT!
naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VII, VIII da IX kriteriumebiT
ar Sefasdeba.

wakiTxulis gaazrebis Sefasebis sqema
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15. -------------------------- ბ)
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17. ------------------------- დ)
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16. ------------------------- დ)
17. -------------------------- გ)

weriTi davalebis Sefasebis kriteriumebi
weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 25. upirveles yovlisa, gamsworebelma unda
gansazRvros, upasuxebs Tu ara naweri mocemul davalebas.
Tu abiturientis naSromi davalebas ar upasuxebs, mocemuli teqstis perifrazia,
miTiTebebi mxolod erTi-ori winadadebiT aris Sesrulebuli an teqsti mTlianobaSi
araadekvaturadaa gagebuli, anda enobrivad imdenad gaumarTavia, rom azris gageba Wirs,
daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.
Tu namuSevari davalebas upasuxebs, igi unda gaswordes qvemoT mocemuli Sefasebis
kriteriumebis mixedviT.
I kriteriumi

#

davalebis adekvaturad gageba da gaazreba

qulebi

1.

davalebis
piroba
adekvaturadaa gagebuli, teqsti Rrmadaa
gaazrebuli, naSromSi igrZnoba avtoris umTavresi saTqmelisa da
emociuri mizandasaxulobis wvdoma.

4

2.

davalebis piroba da teqsti adekvaturadaa gagebuli.

3

3.

davalebis piroba da teqsti mTlianobaSi adekvaturadaa gagebuli da
gaazrebuli, Tumca erT SemTxvevaSi SeiniSneba davalebis pirobis an
teqstis araadekvaturi gageba.

2

4.

erTze
met
SemTxvevaSi
araadekvaturadaa gagebuli.

5.

teqsti mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli.

davalebis

piroba

an/da

teqsti
1
0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

naSromis ageba

qulebi

1.

naSromi upasuxebs samive miTiTebas da kargadaa organizebuli,
monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad enacvleba erTmaneTs,
abzacebi sworadaa gamoyofili (davalebis miTiTeba Sesrulebulad

3

ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori winadadebiT iqneba pasuxi
gacemuli).

2.

naSromi upasuxebs sam miTiTebas, Tumca nawilobriv darRveulia
teqstis logika an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an
naSromi upasuxebs or miTiTebas da kargadaa organizebuli,
monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad enacvleba erTmaneTs,
abzacebi sworadaa gamoyofili.

2

3.

naSromi upasuxebs or miTiTebas, Tumca nawilobriv darRveulia
teqstis logika an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an
naSromi upasuxebs erT miTiTebas da kargadaa organizebuli,
monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad enacvleba erTmaneTs,
abzacebi sworadaa gamoyofili.

1

4.

naSromi upasuxebs erT miTiTebas, Tumca nawilobriv darRveulia
teqstis logika an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili.

0

III kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

qulebi

1.

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

6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi
gamyarebulia
teqsturi
masaliT,
xolo
mesame
miTiTebaze
msjelobisas
argumentebi
aradamajerebelia
da/an
ar
aris
gamyarebuli teqsturi masaliT.
msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi
gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar
aris Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa
gadmocemuli).
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi
gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo or miTiTebaze msjelobisas
argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli teqsturi
masaliT.
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi
gamyarebulia teqsturi masaliT, meore miTiTebis
mixedviT
msjelobisas
argumentebi
aradamajerebelia
da/an
ar
aris
gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar
aris Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa
gadmocemuli).

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.

5

4

3

2

1

0

IV kriteriumi

#

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

qulebi

1.

naSromSi gamoyofilia teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba
(mocemulia
msjeloba
avtoris
stilisa
da/an
mxatvruli
saSualebebis Sesaxeb) da msjeloba dasabuTebulia konkretuli
magaliTebiT.

2

2.

3.

naSromSi gamoyofilia teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba
(mocemulia
msjeloba
avtoris
stilisa
da/an
mxatvruli
saSualebebis Sesaxeb) da msjeloba dasabuTebulia konkretuli
magaliTebiT, Tumca moxmobilia erTi araadekvaturi magaliTi; anda
gamoyofilia teqstis erTi mxatvruli Tavisebureba da msjeloba
dasabuTebulia konkretuli magaliTiT.
naSromSi gamoyofilia teqstis mxatvruli Taviseburebebi (mocemulia
msjeloba avtoris stilisa da/an mxatvruli saSualebebis Sesaxeb),
magram ar aris dasabuTebuli konkretuli magaliTebiT an moxmobilia
erTze meti araadekvaturi magaliTi; anda naSromSi ar aris
gamoyofili teqstis mxatvruli Taviseburebebi (ar aris mocemuli
msjeloba avtoris stilisa da/an mxatvruli saSualebebis Sesaxeb).

1

0

V kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

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

3

2.

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.

2

3.

4.

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.

1

0

VI kriteriumi

#

faqtobrivi Secdomebi

qulebi

1.

naSromSi ar aris daSvebuli faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VII kriteriumi

#

1.

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

qulebi

2

2.

naSromSi azri gasagebia, magram leqsika mwiria, gvxvdeba ramdenime
stilisturi xarvezi.

1

3.

Txzuleba stilisturad gaumarTavia.

0

VIII kriteriumi

#

sintaqsuri konstruqciebi

qulebi

1.

naSromSi daSvebulia erTi sintaqsuri Secdoma.

2

2.

naSromSi daSvebulia ori sintaqsuri Secdoma.

1

3.

naSromSi daSvebulia orze meti sintaqsuri Secdoma.

0

IX kriteriumi

#

morfologia, orTografia da punqtuacia

qulebi

1.

ar aris oTxze meti am tipis Secdoma.

2

2.

ar aris cxraze meti am tipis Secdoma.

1

3.

daSvebulia cxraze meti am tipis Secdoma.

0

