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2019  წლის მასწავლებელთა საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების 

ტესტირების შეფასების სქემა  

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში  
 
 

qarTuli ena 
 

1. ამ წინადადებაში არასწორად არის გამოყენებული სიტყვა მასიური  უნდა იყოს მასობრივი (ეს 

სიტყვები პარონიმებია, რაც იწვევს მათ აღრევას)  --------------------------------------------------- 1ქ. 
2. ა) ქუჩა-ქუჩა იწერება დეფისით ---------------------------------------------------------------------- 1ქ. 
    ბ) სახელის ფუძის გაორკეცების შედეგად მიღებული ბრუნვის ნიშნის არმქონე ზმნისართები  

იწერება დეფისით. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 
3. ა) -გან თანდებული გამოყენებულია მოქმედებითი ბრუნვის ფორმასთან (ხიდან) ----------- 1ქ. 
    ბ) როდესაც სახელი აღნიშნავს მასალას, -გან თანდებული დაერთვის ნათესაობითი ბრუნვის 

ფორმას  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 
4. ა) შეცდომაა ვუარყავით ----------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 

   ბ) მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ რთულფუძიან ზმნებში პირის ნიშანი ზმნურ ნაწილს 

ერთვის. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 
5. ა) უნდა იყოს - ააშენებინა. ---------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 

     ბ) ეს არის შუალობითი კონტაქტის ფორმა და ამ ფორმის მაწარმოებელია -ინ ------------- 1ქ. 
6. ა) წევრ-კავშირი რაც არასწორად არის გამოყენებული. ----------------------------------------------- 1ქ. 
     ბ) მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ განსაზღვრებით დამოკიდებულ წინადადებაში უნდა გამოიყე-

ნოს წევრ-კავშირი რომელიც. ----------------------------------------------------------------------------- 1ქ. 
7. წინადადებაში განკერძოებული გარემოება (ამ შემთხვევაში განკერძოებულია ადგილის გარე-

მოება - ვენახის მხრიდან) გამოიყოფა მძიმეებით -----------------------------------------------------1ქ.  
8. I. a) ჩამოყალიბებულია ორი საკითხი მაინც. ---------------------------------------------------- 2ქ.  
         ბ) ჩამოყალიბებულია მხოლოდ ერთი საკითხი. ----------------------------------------------- 1ქ.  
   II. a) ჩამოყალიბებულია ორი საკითხი მაინც. ----------------------------------------------------- 2ქ.  
      ბ) ჩამოყალიბებულია მხოლოდ ერთი საკითხი. ------------------------------------------------ 1ქ.  
 

9. I. ა) მთავარი სათქმელი განსაზღვრულია. -------------------------------------------------------- 2ქ.  
        ბ) მთავარი სათქმელი ნაწილობრივ არის განსაზღვრული. ----------------------------------- 1ქ. 
    II. ჩამოყალიბებულია ორივე არგუმენტი. -------------------------------------------------------- 2ქ. 
        გ) ჩამოყალიბებულია მხოლოდ ერთი არგუმენტი. ------------------------------------------ 1ქ.  
       დ) ჩამოყალიბებული არგუმენტები არაადეკვატურია. --------------------------------------- 0ქ.  
    III. ა) მსჯელობა არგუმენტირებულია. ------------------------------------------------------------2ქ. 
           ბ) მსჯელობა ნაწილობრივ არგუმენტირებულია. -------------------------------------------1ქ. 
          გ) მსჯელობა არ არის არგუმენტირებული. --------------------------------------------------0ქ. 

 
არ არის დაშვებული არც ერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. -------1ქ.      

დაშვებულია ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. ------------------------------ 0ქ. 
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10. I. შეფასება    
 

შინაარსობრივი მხარე (I კრიტერიუმი) 
 

ა) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება პირველი კრიტერიუმის მიხედვით და არ-
გუმენტირებული კომენტარი დაურთო მაგალითების მოხმობით. ---------------------------------2ქ.   
ბ) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება პირველი კრიტერიუმის მიხედვით და 
არგუმენტირებული კომენტარი დაურთო, მაგრამ მაგალითები არ მოიხმო. ---------------------1ქ.   
გ) გადმოწერილია მხოლოდ კრიტერიუმის მითითებები. -------------------------------------------0ქ.    
   
 

 
 

ენობრივი მხარე (II - III კრიტერიუმები) 
 

1. ა) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება II და III კრიტერიუმების მიხედვით. --------1ქ. 
ბ) მასწავლებელმა სწორად შეაფასა თხზულება მხოლოდ ერთი (II ან III)  კრიტერიუმის 
მიხედვით. --------------------------------------------------------------------------------------------------0ქ.    
2. ა) მასწავლებელს გამორჩა ერთი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი. ------------------------------- 3ქ.  
ბ) მასწავლებელს გამორჩა ორი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა 
ერთი. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2ქ. 
გ) მასწავლებელს გამორჩა სამი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოიწერა ორი. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ქ.  

დ) მასწავლებელს გამორჩა სამზე მეტი ენობრივი შეცდომა ან ხარვეზი, ანდა არასწორად ამოი-
წერა სამი. ---------------------------------------------------------------------------------------------------0ქ.  
3. ა) სწორია ხუთი ენობრივი შეცდომისა და ხარვეზის კვალიფიკაცია. --------------------------- 3ქ. 
ბ) სწორია ოთხი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. -------------------------------------------2ქ. 
გ) სწორია სამი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. ---------------------------------------------1ქ. 
დ) სწორია მხოლოდ ორი შეცდომისა ან ხარვეზის კვალიფიკაცია. --------------------------------0ქ. 

 
 
 
II. მასწავლებლის რეკომენდაციები 
 
ა) რეკომენდაციები მეთოდურად გამართულია და მსჯელობა არგუმენტირებულია. -----------2ქ. 
ბ) რეკომენდაციები მეთოდურად გამართულია, მაგრამ მსჯელობა ნაწილობრივ არგუმენტირე-
ბულია. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1ქ. 
გ) რეკომენდაციები მეთოდურად გაუმართავია და მსჯელობა არ არის არგუმენტირებული. --0ქ. 
არ არის დაშვებული არც ერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. -------------1ქ. 
დაშვებულია ერთი ენობრივი შეცდომა და/ან სტილისტური ხარვეზი. ---------------------------0ქ. 
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qarTuli literatura 
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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  

 
# Sinaarsobrivi mxare 

 
qulebi 

 
 
1. 

davalebis piroba da nawarmoebis teqsti adekvaturadaa 
gaazrebuli; zus-tad aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli; 
Cans damoukidebeli azrovnebis unari; ar aris daSvebuli 
faqtobrivi/teqstualuri xasiaTis Secdoma. 
 

 
 
3 

 
 
2. 

davalebis piroba da nawarmoebis teqsti adekvaturadaa 
gaazrebuli;  warmoCenilia teqstis mTavari saTqmeli; ar Cans da-
moukidebeli azrovnebis unari; ar aris daSvebuli 
faqtobrivi/teqstualuri xasiaTis Secdoma. 
 

 
 
2 

 
 
3. 

davalebis piroba da nawarmoebis teqsti nawilobriv 
adekvaturadaa gaazrebuli; an ar aris warmoCenili teqstis 
mTavari saTqmeli; an daSvebulia erTi faqtobrivi/teqstualuri 
Secdoma. 
 

 
 
1 

 
4. 

davalebis piroba an/da nawarmoebis teqsti araadekvaturadaa 
gaazrebu-li, an/da ar aris warmoCenili teqstis mTavari saTqmeli, 
an/da daSvebu-lia erTze meti faqtobrivi/teqstualuri xasiaTis 
Secdoma.  
 

 
0 
 

 
 

II kriteriumi 
 

# 
N 

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.  
 

 
1 

 
3. 

 
naSromSi ar aris warmoCenili nawarmoebis mxatvruli mxare.  

 
0 

 


