
       შეფასების სქემა წერილისთვის  
     (მე-9 დავალება) 

 
 

 
 ქულა                              აღწერა 
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ნაწერი ძალიან კარგია. მოსაზრება კარგად ჩანს. გამოყენებულია 
მრავალფეროვანი გრამატიკული სტრუქტურები და მდიდარი ლექსიკა. 
სრულად პასუხობს დავალებას. შეცდომები არ  არის, ან მინიმალურია. 
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ნაწერი  კარგია. მოსაზრება კარგად ჩანს. გამოყენებულია კარგი 
გრამატიკული სტრუქტურები და  ლექსიკა. სრულად პასუხობს დავალებას. 
შეცდომები უმნიშვნელოა.   ან: ნაწერია ძალიან კარგია, თუმცა პასუხი 
მხოლოდ ორ შეკითხვაზეა გაცემული. 
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ნაწერი საშუალო დონისაა. მოსაზრება ჩანს. გამოყენებულია საშუალო 

სირთულის გრამატიკული სტრუქტურები და ლექსიკა. შეცდომები ცოტაა  
(უმეტესწილად, ხელს არ უშლის აზრის გაგებას) ან: მოცემულია პასუხების 
მექანიკური ჩამონათვალი. ან: ნაწერია კარგია, თუმცა პასუხი მხოლოდ ორ 
შეკითხვაზეა გაცემული. 
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ნაწერი საშუალოზე დაბალი დონისაა. გამოყენებულია მარტივი 
გრამატიკული სტრუქტურები და ლექსიკა შეცდომები თვალშისაცემია 
(ხშირად ხელს უშლის აზრის გაგებას).  ან: ნაწერი საშუალო დონისაა, თუმცა 
პასუხი მხოლოდ ორ შეკითხვაზეა გაცემული. 
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ნაწერი სუსტია. გრამატიკა და ლექსიკა მეტად მარტივი და ერთფეროვანია, 
შეცდომები ხშირია. ან: პასუხი გაცემულია მხოლოდ ერთ შეკითხვაზე ან 
დაწერილია მხოლოდ 2-3 ხაზი. აზრი, ზოგ შემთხვევაში, ბუნდოვანია. 
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ნაწერი ძალიან სუსტია და/ან დაწერილია მხოლოდ 1-2 მოკლე წინადადება 
და/ან შეცდომები დაშვებულია ყოველ წინადადებაში; აზრი ბუნდოვანია.        
       

 
    0 

 

ნაწერი არ პასუხობს დავალებას ან ფურცელი ცარიელია ან მითითებულია 
სახელი და გვარი. 
 

 



 აბიტურიენტების თემის შეფასების სქემა უცხოურ ენებში                                      
(დავალება 10)  

 
 

qula rogor pasuxobs naweri mocemul 
davalebas; aris Tu ara azri gadmocemuli 

Tanmimdevrulad. 
 

  rogor aris daculi gramatikul- 
leqsikuri sizuste. aseve sizuste    
   marTlwerasa da punqtuaciaSi. 
A             

qula 

8-7 - naweri Zalian kargia. igi  srulyofilad 
pasuxobs davalebas.      
- azri mkafiod da gasagebad aris 
gadmocemuli. gamyarebulia magaliTebiT da 
piradi mosazrebebiT. 
- erTi  winadadebidan meoreze gadasvla 
logikuria.   

- gramatikuli Secdomebis raodenoba 
4-s ar aRemateba. gamoyenebulia rTuli 
winadadebebi da konstruqciebi.  
 -  leqsika mdidaria. 
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi umniSvneloa. 
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6-5  -Nnaweri kargia, pasuxobs davalebas, 
Tumca zog SemTxvevaSi zedmeti an, piriqiT, 
arasakmarisi informaciaa mocemuli.  
- azri ZiriTadad kargad aris 
gadmocemuli. Cans piradi mosazreba da/an 
moyvanilia magaliTi.        
- erTi winadadebidan  meoreze gadasvla 
ZiriTadad logikuria, Tumca zog 
SemTxvevaSi mkiTxvels yuradRebis daZabva 
uxdeba. 

 - daSvebulia 5-7 gramatikuli 
Secdoma, araswori sintaqsuri 
struqturebis CaTvliT,  magram es 
xels ar uSlis ZiriTadi azris 
gagebas.  
 - leqsika davalebisa da moTxovnis 
Sesatyvisia.   
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi ZiriTadad xels 
ar uSlis azris gagebas. 
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4-3 - naweri saSualo donisaa.  azri 
ZiriTadad gasagebia, Tumca zog 
SemTxvevaSi azris miyola Wirs. informacia  
zogadia, debulebebi meordeba.   
- winadadebebi erTmaneTs logikurad 
cudad ukavSirdeba. piradi mosazreba 
mkafiod ar Cans. 
 A an: naweri 100 sityvaze naklebia, 
Sesabamisad  Secdomebis raodenoba  
naklebia. 

 - daSvebulia 8-10 gramatikuli 
Secdoma. gamoyenebulia metismetad 
martivi da/an araswori sintaqsuri 
struqturebi. 
 - leqsika sakmaod martivi da 
SezRudulia. 
 - marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebul Secdomebs sistemuri xasiaTi 
aqvs, rac, zog SemTxvevaSi, xels 
uSlis azris gagebas. 
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2-1A    - naweri (Zalian) sustia. informacia 
zogadi da mwiria. azris gageba, umetes 
SemTxvevaSi, SeuZlebelia.  
an: naweri 50 sityvaze naklebia/ dawerilia 
ramdenime winadadeba  
an: zogadi saxis debulebebi, romlebic 
konkretul Temas ar ukavSirdeba, xSirad 
meordeba. 

 - daSvebulia 10-ze meti gramatikuli 
Secdoma. winadadebebi struqturulad 
gaumarTavia.  
- leqsika Zalze martivi da Seusabamoa.  
- mJRavndeba marTlwerisa da 
punqtuaciis wesebis susti codna. 
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0 furceli carielia an dawerilia 
mxolod erTi winadadeba an 
naweri ar pasuxobs davaleba an 
miTiTebulia saxeli da gvari. 

 

dawerilia ramdenime winadadeba, NA 
saidanac azris gamotana SeuZleblia.    
Secdoma daSvebulia yovel 
winadadebaSi. 
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