2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდა
qarTuli ena da literaturა
Sefasebis სქემა
ტექსტის რედაქტირება (16 ქულა)
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.

არქეოლოგებმა ტუტანჰამონის სამარხში აღმოაჩინეს ნივთი, რომელიც ფარაონის თვალებს
მზის სხივების ზემოქმედებისაგან იცავდა. ეს იყო ზურმუხტის ორი უთხელესი ფირფიტა,
რომლებსაც ბრინჯაოს რკალი აერთებდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი ნივთები სხვა სამარხებშიც
აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, მას ასევე იყენებდა ეგვიპტის წარჩინებული საზოგადოების არაერთი
წარმომადგენელი.
საუკუნეების განმავლობაში ულტრაიისფერი სხივებისაგან თვალების დასაცავად სხვადასხვა
ტიპის არაერთი ნივთი შეიქმნა, თუმცა სათვალის დიზაინზე მუშაობა XX საუკუნემდე არავის
უფიქრია. სათვალის პოპულარობა კოკო შანელის სახელს უკავშირდება. 1920 წელს, ზღვაზე
დასვენების დროს, მას მზისაგან კანი ძალიან დასწვია. შანელის მიბაძვით ლამის მთელმა
თეთრკანიანმა სამყარომ გადაწყვიტა გარუჯვა. საჭირო გახდა მცხუნვარე მზისაგან თვალების
დაცვა. მზის სათვალე, რომელიც თავდაპირველად მხოლოდ სამედიცინო დანიშნულებისა იყო,
თანდათან მოდურ აქსესუარად იქცა.
1936 წელს ამერიკაში საგანგებოდ პილოტებისათვის შექმნეს მსუბუქი სათვალე, რომელიც
მეორე მსოფლიო ომის დროს უკვე ყველა ამერიკელ ჯარისკაცს ეკეთა. შეიძლება ითქვას, ის დღემდე
ერთ-ერთი ყველაზე მოდური მზის სათვალეა მსოფლიოში.
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.

ჰალსტუხის მსგავსი აქსესუარი პირველად ძველ ეგვიპტეში გვხვდება. ეს იყო ქსოვილის
ოთხკუთხა ნაჭერი, რომელიც მამაკაცებს მხრებზე ჰქონდათ მოსხმული და სიმბოლურად
მფლობელის სოციალურ სტატუსზე მიანიშნებდა. თანამედროვე ჰალსტუხის წინამორბედად ძველი
რომის ლეგიონერების ყელსახვევები არის მიჩნეული.
მამაკაცის ჩაცმულობის ეს მნიშვნელოვანი ატრიბუტი განსაკუთრებით პოპულარული 1635
წლიდან ხდება. ლუდოვიკო მეცამეტემ თურქეთის წინააღმდეგ ბრძოლებში გამოჩენილი სიმამაცის
გამო ხორვატი მეომრები, რომლებიც ფრანგულ ჯარში მსახურობდნენ, სამეფო კარზე მიიწვია.
ხორვატებს კისერზე პატარა გაკვანძული ყელსახვევები ეკეთათ, რაც ერთგვარად მათი
განმასხვავებელი ნიშანი იყო. ეს აქსესუარი ისე მოსწონებია მეფეს, რომ თავადაც გაუკეთებია ამის
მსგავსი, რითაც სათავე დაუდო (საფუძველი ჩაუყარა) ჰალსტუხების მოდას საფრანგეთში. მალე ის
მრავალ ევროპულ ქვეყანაში გახდა პოპულარული. ყელსახვევი აბრეშუმის, ატლასისა და შალის
ქსოვილებისაგან მზადდებოდა. სამრეწველო რევოლუციამ ჩაცმის ახალი ეტიკეტი მოითხოვა და
ძველი ყელსახვევი უფრო ადვილად მოსარგებმა თანამედროვე ჰალსტუხმა შეცვალა.
დღეისათვის ჰალსტუხი შეგხვდებათ როგორც კლასიკური, ისე თავისუფალი სტილის
ტანსაცმლის მოყვარულთა გარდერობში.
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.

ქოლგა უხსოვარი დროიდან გამოიყენება. მისი თავდაპირველი დანიშნულება მცხუნვარე
მზისაგან ადამიანის დაცვა იყო. ძველ ეგვიპტეში მას პალმის ფოთლებისა და ფერადი
ბუმბულებისაგან ამზადებდნენ და ძალაუფლების სიმბოლოდ თვლიდნენ. პირველ საუკუნეში
ჩინეთში გამოიგონეს დასაკეცი საჩრდილობელი, რომელიც თანამედროვე ქოლგას ჰგავდა. მოკლე
მილზე დამაგრებული იყო ჯოხები, რომლებიც ღერძის გარშემო ადი-ჩამოდიოდა.
იმის დამადასტურებელი ცნობები, რომ ქოლგას შუა საუკუნეების ევროპაშიც იყენებდნენ,
მწირია. რაც შეეხება მის დასაკეც ვარიანტს, იგი საერთოდ არ არის ცნობილი. ქოლგის არსებობის
პირველი კვალი მე-17 საუკუნეში გვხვდება, როცა კათოლიკე მისიონერებმა ჩინეთიდან ქოლგები
სუვენირებად ჩამოიტანეს. ეს ნივთი ფრანგებსა და იტალიელებს ძალიან მოეწონათ და მზესა თუ
წვიმაში მისი გამოყენება დაიწყეს.
ქოლგა, როგორც ქალის საჩრდილობელი, ინგლისშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა,
თუმცა მამაკაცებისათვის იგი მიუღებელი აღმოჩნდა, რადგან ფრანგული ქარაფშუტობის
სიმბოლოდ იქნა აღქმული. ეს სტერეოტიპი დაამსხვრია ერთმა მოგზაურმა, რომელსაც მალე
მიმბაძველები გამოუჩნდნენ და შავი ქოლგა საქმიანი მამაკაცის განუყრელ ატრიბუტად 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.

მარაო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული აქსესუარია. მისი სხვადასხვა სახეობა უძველესი
დროიდან გამოიყენება. ძველ ეგვიპტეში მას ფარაონთა სიდიადის სიმბოლოდ თვლიდნენ.
ტუტანჰამონის აკლდამაში ნაპოვნია რამდენიმე დიდი და პატარა მარაო. ვარაუდობენ, რომ ჩინეთში
მარაო ძველი წელთაღრიცხვის VIII-VII საუკუნეებში გაჩნდა. გარდა ჩინეთისა, მარაოს წარმოების
ტრადიციებით ცნობილია იაპონია, სადაც დასაკეცი მარაო გამოიგონეს. ეს მარაოები ლერწმისა და
აბრეშუმისაგან მზადდებოდა.
XV საუკუნის ბოლოსა და XVI საუკუნის დასაწყისში ვაჭრებმა და მისიონერებმა
ეგზოტიკური ქვეყნებიდან მარაო სუვენირებად ჩამოიტანეს ევროპაში. აღმოსავლურმა მარაომ
სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა. ევროპელ ოსტატებს მარაოს დამზადება ხელოვნების რანგში
აჰყავდათ. ისინი მარაოებს მაქმანისა და აბრეშუმის ქსოვილისაგან ამზადებდნენ და ძვირფასი
თვლებით, ოქროთი და ვერცხლით ამკობდნენ.
საქართველოში ეს აქსესუარი XIX საუკუნეში გაჩნდა, როცა ქართველ არისტოკრატ ქალთა
ყოფაშიც დამკვიდრდა არატრადიციული ევროპული სამოსი და, ცხადია, მარაოც. საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმში თვალსაჩინო ადგილი უკავია მარაოების კოლექციას, რომელიც უდავოდ
გამოირჩევა მაღალმხატვრული ღირებულების ექსპონატებს შორის.

argumentirebuli eses Sefasebis kriteriumebi
naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VII, VIII da IX kriteriumebiT
ar Sefasdeba.
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.

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 mxolod nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas,
naSromSi darRveulia teqstis logika da/an abzacebi sworad ar aris
gamoyofili.

qulebi
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
damajerebladaa
dasabuTebuli
da
argumentebi
gamyarebulia Sesaferisi magaliTebiT.
msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi
argumentacia arasakmarisia da/an ar aris gamyarebuli Sesaferisi
msjeloba

1.
2.

3.
4.
5.
6.

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.
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 ZiriTadad ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli
azrovnebis unari, Tumca aris dasmuli problemisadmi sakuTari
damokidebulebis gamoxatvis mcdeloba.
naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari.

3
2
1

0

VI. kriteriumi
#
1.
2.

faqtobrivi sizuste
naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma.
naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

qulebi
1
0

VII. kriteriumi
#

1.

2.

3.

4.

#
1.
2.
3.
4.
5.

leqsika da stili
naSromSi SerCeulia dasmuli amocanis Sesabamisi stili, daculia
naSromis stilis erTgvarovneba; azri enobrivad (leqsikurad)
zustad da mkafiodaa gamoxatuli, gvxvdeba oriode stilistikuri
xarvezi.
naSromSi
SerCeulia
dasmuli
amocanis
Sesabamisi
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 ar Seesabameba dasmul amocanas,
stilistikurad gaumarTavia.
VIII. kriteriumi

morfologia, orTografia, sintaqsi
ar aris daSvebuli erTze meti Secdoma.
ar aris daSvebuli orze meti Secdoma.
ar aris daSvebuli oTxze meti Secdoma.
ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.
daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

qulebi

3

2

1

0

qulebi
4
3
2
1
0

IX. kriteriumi

#
1.
2.
3.

qulebi

punqtuacia
ar aris daSvebuli samze meti Secdoma.
ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.
daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

2
1
0

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 erTiori winadadebiT iqneba pasuxi gacemuli.

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

#

mocemuli teqstis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

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

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

quleb
i

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;

2

an naSromi upasuxebs or miTiTebas da kargadaa organizebuli,
abzacebi sworadaa gamoyofili.

3.

4.

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

1

aris
0

III kriteriumi

#

1.

2.

3.

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba
davaleba adekvaturad aris gaazrebuli, ar aris sakiTxidan
gadaxvevis arc erTi SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu
citatis damowmeba, romlebic gansaxilvel sakiTxs ar
ukavSirdeba).
davalebis piroba ZiriTadad adekvaturad aris gaazrebuli,
Tumca
erT
SemTxvevaSi
SeiniSneba
davalebis
pirobis
araadekvaturi gageba an aris sakiTxidan gadaxvevis erTi
SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu citatis damowmeba,
romelic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).
davalebis piroba araadekvaturadaa gaazrebuli.

quleb
i
2

1

0

IV kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

quleb
i

1.

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

6

2.

3.

4.

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

5

4

3

5.

6.

7.

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.

2

1

0

V kriteriumi

#
1.

2.

3.

4.

5.

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba
msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia; gamoyofilia
teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba da yvela damowmebuli
magaliTi adekvaturia.
msjeloba
avtoris
stilis
Sesaxeb
damajerebelia da
gamoyofilia teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba, Tumca
erT SemTxvevaSi magaliTi arasworadaa damowmebuli.
msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia; gamoyofilia
teqstis mxatvruli Taviseburebebebic, Tumca erTze met
SemTxvevaSi
magaliTebi
arasworadaa damowmebuli; anda
naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, Tumca
gamoyofilia teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba da dasabuTebulia konkretuli magaliTebiT.
naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, magram
gamoyofilia teqstis araerTi mxatvruli Tavisebureba da
dasabuTebulia konkretuli magaliTebiT, Tumca moxmobili
magaliTebidan erTi araadekvaturia; anda msjeloba avtoris
stilis Sesaxeb damajerebelia, Tumca ar aris moxmobili
arcerTi konkretuli magaliTi.
naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, gamoyofilia teqstis mxatvruli Taviseburebebi, magram ar aris dasabuTebuli arcerTi konkretuli magaliTiT; anda teqstis
mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb msjelobisas moxmobilia

quleb
i
4

3

2

1

0

erTze meti araadekvaturi magaliTi; anda naSromSi saerTod ar
aris msjeloba teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb.
VI kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

quleb
i

1.

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

3

2.

3.

4.

2

1

0

VII kriteriumi

#

faqtobrivi sizuste

quleb
i

1.

naSromSi ar aris daSvebuli faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VIII kriteriumi

#

leqsika da stili

1.

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

2.

naSromSi azri gasagebia,
stilisturi xarvezebic.

magram

leqsika

quleb
i

mwiria,

2

gvxvdeba
1

3.

Txzuleba stilisturad gaumarTavia (zogierTi monakveTis azris gageba Wirs).

0

IX kriteriumi

#

morfologia-orTografia da sintaqsi

quleb
i

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

quleb
i

1.

ar aris samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

