მე-9 კლასის საგამოცდო პროგრამა
რუსულ ენაში

რუსულ ენაში მე-9 კლასის ბოლოს ჩასატარებელი გამოცდის შინაარსი და
სირთულის დონე eyrdnoba saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis
saministros mier შემუშავებულ erovnul saswavlo gegmas, კერძოდ –
sagnobriv programas უცხოურ ენებში და programis შინაარსს რუსულ ენაში.
საგამოცდო ტესტში წარმოდგენილი საკითხების სირთულის დონე შეესაბამება
საგნობრივი სტანდარტით გათვალისწინებულ საბაზო-საშუალო საფეხურის სIII-ის
დონეს და ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ ენის ფლობის B 1.1 დონეს.
ტესტი შედგება ოთხი სახის დავალებისაგან. ესენია:

1.
დავალებები, რომლებიც ამოწმებს გრამატიკულ ცოდნას.
2.
დავალებები, რომლებიც ამოწმებს ლექსიკურ ცოდნას.
3.
დავალებები, რომლებიც ამოწმებს სამეტყველო ფუნქციებს.
4.
დავალებები, რომლებიც ამოწმებს განსხვავებული ზომის, შინაარსის და
ფორმატის ტექსტის (წერილი, განცხადება, ინფორმაციული სახის ტექსტი, დიალოგი,
ა.შ) წაკითხვას და მასში მოცემული ზოგადი აზრის ან დეტალების გააზრებას.
გრამატიკული საკითხების და ლექსიკის შემოწმება მოხდება კონკრეტული
კონტექსტის გათვალისწინებით.
დავალებების ტიპი არის მრავალჯერადი არჩევანი; მოსწავლე კომპიუტერის ეკრანზე
კითხულობს დავალებას და ოთხი შესაძლო პასუხიდან აღნიშნავს ერთს.
ტესტში შემავალი საკითხების რაოდენობა არის 50.

გრამატიკული საკითხების ჩამონათვალი
Имя существительное
Система падежей имен существительных в русском языке.Род, число имен существительных.
Сочетание существительных с числительными в форме родительного падежа.
Имя прилагательное
Прилагательное качественное и относительное. Степени сравнения имен прилагательных
Согласование прилагательных с существительными.
Местоимение
Разряды местоимений. Склонение личных и притяжательных местоимений. Согласование
притяжательных местоимений с существительными.
Имя числительное
Количественные числительные: целые числа, сложные и составные числительные.
Употребление количественных числительных в сочетании с существительными.
Склонение количественных и порядковых числительных.
Глагол
Способы выражения предиката: глагол в изъявительном наклонении.
Время и вид глагола.
Сочетание личной формы глагола с инфинитивом.
Глаголы движения без приставок и с приставками.
Предлоги (в, на, из, с, к, у, о, из-за), союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только..., но
и..., потому что, поэтому, что, где, куда, который и др.).
Наречие
Предикативное наречие.
Сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя с инфинитивом.
Сложносочиненные предложения
Сложносочиненное предложение и его строение.
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненное предложение с союзами и союзными словами.
Виды простого предложения. Порядок слов в предложении.

