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10. I. შეფასება

შინაარსობრივი მხარე (I კრიტერიუმი)
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41-e davalebis Sefasebis kriteriumebi

davalebis maqsimaluri qulaa 5.
Tu miTiTeba araadekvaturad iqneba gaazrebuli an daSvebuli iqneba erTze meti
faqtobrivi Secdoma, an pasuxi 50 sityvaze naklebi moculobisa aRmoCndeba, igi ar
Sefasdeba da daiwereba 0 qula.

I kriteriumi

#

1.

2.

3.

4.

Sinaarsobrivi mxare
davalebis piroba da nawarmoebis teqsti adekvaturadaa gaazrebuli; zustad aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli; Cans damoukidebeli azrovnebis unari; ar aris daSvebuli faqtobrivi/teqstualuri xasiaTis
Secdoma.
davalebis piroba da nawarmoebis teqsti adekvaturadaa gaazrebuli;
warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli; ar Cans damoukidebeli azrovnebis unari; ar aris daSvebuli faqtobrivi/teqstualuri xasiaTis
Secdoma.
davalebis piroba da nawarmoebis teqsti nawilobriv adekvaturadaa
gaazrebuli; an ar aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli; an
daSvebulia erTi faqtobrivi/teqstualuri Secdoma.
davalebis piroba an/da nawarmoebis teqsti araadekvaturadaa gaazrebuli, an/da ar aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, an/da daSvebulia erTze meti faqtobrivi/teqstualuri xasiaTis Secdoma.

qulebi

3

2

1

0

II kriteriumi

#

teqstis mxatvruli analizi

qulebi

1.

naSromSi mkafiodaa warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare; damajerebladaa naCvenebi avtoris mxatvruli stilis Taviseburebebi; moxmobilia saTanado magaliTebi.

2

2.

naSromSi naCvenebia, ra mxatvruli saSualebebiT axerxebs avtori teqstis mTavari saTqmelis gamoxatvas, Tumca moxmobilia erTi arasaTanado
magaliTi, an magaliTebi saerTod ar aris moxmobili.

1

3.

naSromSi ar aris warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare.

0

N

4

