ლიტერატურის ტესტის შეფასების სქემა
1. ყველას ეშინოდა ვარსქენ პიტიახშისა, რომელიც ამხედრებული კვალდაკვალ მიჰყვებოდა ნაწამებ
დედოფალს და აგინებდა (ვარსქენის შიში ჰქონდათ).

პიტიახშის რისხვის ეშინოდათ ----------------------------------------------------------------------------------------1
2. ნახა, რომ აფხაზეთის საზღვრებში ურწმუნო არავინ ცხოვრობდა; აფხაზეთი მხოლოდ ქრისტიანებით
იყო დასახლებული.

იქ ურწმუნო არავინ იყო ------------------------------------------------------------------------------------------------1
3. საერო პირები თვითონაც მართლმორწმუნე ქრისტიანები იყვნენ; ეკლესია-მონასტრები მათი ოჯახების
საძვალე (სამარხი, აკლდამა, სამუდამო განსასვენებელი) იქნებოდა (სასულიერო წოდება გვერდით ედგა
საერო ხელისუფლებას სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებაში).

ტაო-კლარჯეთში გაშლილი სამონასტრო მშენებლობა ხელისუფლების ინტერესებშიც შედიოდა ---------1
4. ამქვეყნიური სამყარო (დედამიწა), რომელიც ღმერთმა უბოძა ადამიანებს, მრავალფეროვნებით
ხასიათდება; ავტორი ამას თამარ მეფის შესახებ ამბობს; ავტორს უბრძანეს უმაღლესი ხელისუფლის ქება
(თამარის ქება დაევალა; თამარის განსადიდებლად); პოეტი შემწეობას სთხოვს ღმერთს (უფალს,
მამაზეციერს); ამ მეტაფორულ ნათქვამში ავტორი გულისხმობს პოემის სიუჟეტს (დასაშვებია აგრეთვე:
საკუთარ პოემას). ეს სტრიქონი ნიშნავს: თამარისგან დაბრმავებულ თვალებს ენატრებათ კვლავ ახელა
(დაბრმავებულს ენატრება თვალის ჩინის დაბრუნება).

1. მრავალფეროვანი (ნაირფერი) ---------------------------------------------------------------------------------------1
2. თამარ მეფის -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
3. დაავალეს --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
4. უფალს -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
5. ამბავს, რომელიც გალექსა -------------------------------------------------------------------------------------------1
6. სიყვარულით დაბრმავებულ თვალებს შუქის დანახვა ენატრებათ --------------------------------------------1
5. ავტორი ამას ამბობს ამქვეყნიური ცხოვრების შესახებ. ავტორის აზრით, ადამიანისთვის უმჯობესია,
ხორციელ სიამოვნებას (ფიზიკურ არსებობაზე ზრუნვას) სულიერი ცხოვრება ამჯობინოს (მხოლოდ
სულზე იზრუნოს).

1. წუთისოფლის ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2. ამქვეყნიური ცხოვრების სიამენი იმქვეყნიური ნეტარებისთვის დათმოს ------------------------------------1
6. ლირიკული გმირის მწუხარება სატრფოსთან განშორებით არის გამოწვეული. ამ სტრიქონში
გამოყენებულია გაპიროვნება.

1. სატრფოსთან განშორებამ --------------------------------------------------------------------------------------------1
2. გაპიროვნება -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
7. გამარჯვების მიუხედავად, აღა-მაჰმად-ხანთან დაპირისპირების პირველი დღე ერეკლე მეფეს ძვირად
დაუჯდა; ავტორი სიტყვებში: „რაც ერთხელ ცხოვლად სულს დააჩნდების, საშვილიშვილოდ
გარდაეცემის“, გულისხმობს ქვეყნის თავისუფლებისათვის გარდაცვლილი ადამიანების ღვაწლის
უკვდავებას.
1

1. ბევრი მეომარი დაეღუპა ---------------------------------------------------------------------------------------------1
2. მამულს შეწირული გმირების მარადიულ ხსოვნას --------------------------------------------------------------1
8. მოხევის თქმით, სამების მონასტერში „ერთა საბჭო“ იმართებოდა (თემის მოთავენი იკრიბებოდნენ;
საქვეყნო საქმეები წყდებოდა), მტრის შემოსევისას იქ საგანძურს მალავდნენ; მოხევეს სურს თქვას, რომ
საქართველომ დამოუკიდებლობა (თავისუფლება) დაკარგა (რუსებმა დაგვიპყრეს; რუსული
მმართველობის ქვეშ ვიმყოფებით).

1. ქართველ მეფეთა განძის საფარი იყო ------------------------------------------------------------------------------1
2. დამოუკიდებლობა დავკარგეთ -------------------------------------------------------------------------------------1
9. ხელისმომკიდე პატარძლის ინტერესების დამცველი და ქომაგი უნდა ყოფილიყო; ხელისმომკიდე
ხვდებოდა, რომ საშიში განსაცდელის წინაშე იდგა (პატარძლის მიმართ აღძრული გრძნობის დაძლევა
სურდა).

1. ძმობა უნდა გაეწია ----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2. გრძნობებს ებრძოდა --------------------------------------------------------------------------------------------------1
10. „წმინდა ხელობაში“ ავტორი მხატვრულ შემოქმედებას (მწერლობას) გულისხმობს; ლექსის
ლირიკული გმირი თანახმაა, რომ მისი სიკეთე ვერავინ დაინახოს; ავტორს სიკეთის კეთება იმისთვის
სურს, რომ სიკვდილის შემდეგ ცუდად არ მოიხსენიონ.

1. საკუთარ შემოქმედებას ----------------------------------------------------------------------------------------------1
2. რომ გარჯა არ დაუფასდეს ------------------------------------------------------------------------------------------1
3. შთამომავლობამ აუგად რომ არ მოიხსენიოს ----------------------------------------------------------------------1
11. მამამისის მეგობარი იყო (მან წაასვენა/დაკრძალა მამამისი ბედიაში); ახალი წლის მილოცვისა და
ისრების გადაცემის ეპიზოდში ჩანს მამამზე ერისთავის ფარისევლობა (ორპირობა).

1. ერთ-ერთ ბრძოლაში მან იხსნა გიორგი სიკვდილისაგან -------------------------------------------------------1
2. თვალთმაქცობა -------------------------------------------------------------------------------------------------------1
12. ამირანის სახე შესაძლებელია გავიაზროთ წართმეული თავისუფლების სიმბოლოდ.

დაკარგული თავისუფლების -----------------------------------------------------------------------------------------1
13. ყვარყვარე მედროვე (უპრინციპო) ადამიანის პროტოტიპია (განსახიერებაა).

მედროვის ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
14. ამ ლექსში აღწერილია „ცისფერყანწელების“ (ქართველი სიმბოლისტების) ნადიმი; პოეტი თავისი
სათქმელის გადმოსაცემად „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტს იყენებს.

1. ცისფერყანწელების ---------------------------------------------------------------------------------------------------1
2. „ვეფხისტყაოსნის“ ----------------------------------------------------------------------------------------------------1
15. რესპონდენტი მისალოცებს უწოდებს ადამიანებს, რომელთაც მაღალმხატვრული ნაწარმოების
პირველად წაკითხვის სიამოვნება ელით; ვასიკო კეჟერაძე გულისხმობს, რომ ნაკითხია (კარგად იცნობს
ლიტერატურას, პოეზიას...).

1. პირველად წაკითხვის სიამოვნება რომ ელით --------------------------------------------------------------------1
2. განათლებულია -------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2

weriTi davalebebis Sefasebis kriteriumebi
weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 25. 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.
I kriteriumi

#

davalebis adekvaturad gageba da gaazreba

4.

davalebis
piroba
adekvaturadaa gagebuli, teqsti Rrmadaa
gaazrebuli, naSromSi igrZnoba avtoris umTavresi saTqmelisa da
emociuri mizandasaxulobis wvdoma.
davalebis piroba da teqsti adekvaturadaa gagebuli.
davalebis piroba da teqsti mTlianobaSi adekvaturadaa gagebuli da
gaazrebuli, Tumca erT SemTxvevaSi SeiniSneba davalebis pirobis an
teqstis araadekvaturi gageba.
erTze
met
SemTxvevaSi
davalebis
piroba
an/da
teqsti
araadekvaturadaa gagebuli.

5.

teqsti mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli.

1.
2.
3.

qulebi

4
3
2

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

2.

3.

4.

ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori winadadebiT iqneba pasuxi
gacemuli).
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.
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.
naSromi upasuxebs erT miTiTebas, Tumca nawilobriv darRveulia
teqstis logika an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili.
3

2

1

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.

4

5

4

3

2

1

0

IV kriteriumi

#
1.

2.

3.

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

qulebi

2

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.

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.

5

2

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

6

