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რედაქტორის სვეტი

უპირველეს ყოვლისა მინდა დამდეგი 2016 წელი 
მივულოცო ჩვენს მკითხველებს, ვუსურვო თბილი 
ადამიანური ურთიერთობები, დიდი სიყვარული, 
ოცნებათა ასრულება და მადლობა გადავუხადო 
თანადგომისა და ერთგულებისათვის.

როგორც მოგეხსენებათ, „შეფასებისა და 
გამოცდების ეროვნული ცენტრი“ 2016 წელს 
საინტერესო სიახლეებით ეგებება: პირველი ის 
გახლავთ, რომ საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ჩვენს 
პედაგოგებს იანვრიდან საგნობრივი გამოცდების 
ჩაბარება წელიწადში ერთხელ კი არა, უკვე ორჯერ 
შეეძლებათ – ზამთარსა და ზაფხულში, ხოლო მეორე 
საყურადღებო ინოვაცია 2016 წლის ზაფხულის 
საგამოცდო სესიის ნაწილობრივ ელექტრონული 
ფორმატით ანუ კომპიუტერების გამოყენებით 
ჩატარებას ეხება.

ცხადია, ჩვენი ჟურნალი გვერდს ვერ აუვლიდა 
ამ მნიშვნელოვან სიახლეებს, ამიტომაც IX ნომერში 
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების საგამოცდო 
ტესტის ნიმუშს გთავაზობთ, რომელიც, ვფიქრობ, 
დიდ დახმარებას გაუწევს ჩვენს კოლეგებს – ყველაზე 
პატარა, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანების 
მასწავლებლებს. მით უფრო, რომ პედაგოგთა 
ზამთრის საგამოცდო სესია სტარტს უკვე იანვრის 
მეორე დეკადაში აიღებს. ჟურნალი ნაწილობრივ 
ელექტრონული ფორმატის შესახებაც მოგაწვდით 
ინფორმაციას: გირჩევთ გაეცნოთ მასალას 

ვინ იყო შაქრო 
მაღალაშვილი?

თამაზ ჯოლოგუა

ნიკო ლორთქიფანიძის 
მოთხრობაში „შელოცვა 

რადიოთი“ „ძველი ქართველი 
დარდიმანდის“ ტიპურ 
წარმომადგენლად აფხაზეთის 
უკანასკნელი მთავრის 
მემკვიდრესთან, პოეტსა და 
საზოგადო მოღვაწე გიორგი 
შარვაშიძესთან (1846-1918) 
ერთად დასახელებულია შაქრო 
მაღალაშვილი („...ძველი 
ქართველი დარდიმანდი, ვინმე 
გიორგი შერვაშიძე ან შაქრო 
მაღალაშვილი, თუ შეამჩნევდა, 
რომ დასცვენოდა უმანკოების 
ფიფქი“).

როცა მაცვია 
PUMA, 
ADIDAS-ზე 
ვფიქრობ

ქეთი კვიტატიანი

თუ ბავარიაში 50-იან წლებში 
გამოშვებული ადიდასის 
სამუზეუმო ექსპონატს ნახავთ, 
რომელსაც წარწერა „Addas“ 
ამშვენებს, ჩინური პატენტი 
არ გეგონოთ. ეს ამ ბრენდის 
პირველი სახელწოდებაა, 
რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო 
და დროთა განმავლობაში 
როგორც დიზაინი, ისე 
სახელწოდებაც შეიცვალა.

ბექა ჯაყელი

მიხეილ ბახტაძე

ბექა ჯაყელი პოლიტიკურ 
ასპარეზზე XIII საუკუნის 60-იან 
წლებში გამოჩნდა. მოღვაწეობა 
მან თავისი მამის, სარგისის 
გვერდით დაიწყო. XIII საუკუნის 
80-იანი წლების დასაწყისშივე 
სარგისი საბას სახელით 
ბერად აღიკვეცა და მესხეთის 
მმართველობა ბექას ხელში 
გადავიდა.

დედამიწის 
ტყუპისცალი, 
რომლის შესახებ 
არავინ საუბრობს

საბა გვეტაძე

NASA-ს მეცნიერები დღეს 
ბჭობდნენ ახალი პლანეტის 
შესახებ, რომელიც საოცრად 
ჰგავს დედამიწას. პლანეტის 
რადიუსი 5%-ით ნაკლებია 
დედამიწის რადიუსზე, ხოლო 
მისი მასა 15%-ით ჩამოუვარდება 
დედამიწისას, თუმცა ასაკით 
ორივე პლანეტა თითქმის ტოლია 
და დედამიწის მსგავსად ახალი 
აღმოჩენის სითბოს წყაროსაც 
ახლომდებარე ვარსკვლავი 
წარმოადგენს.

ჟურნალის NAEC.GE - N9, დეკემბერი 2015

„გამოცდები 2016 
– სიახლეები“ და 
თავად ამ საგამოცდო 
მოდელის 
შემქმნელებისაგან 
შეიტყოთ ყველაფერი. 
უფრო დაწვრილებით 
ამ საკითხის განხილვას 
რედაქცია მომდევნო 
ნომრებშიც გეგმავს, ახლა კი ჩვენი ექსპერტების მიერ 
იმ კითხვებზე გაცემულ მოკლე პასუხებს გთავაზობთ, 
რომლებიც ყველაზე ხშირად ჩნდებოდა „შეფასებისა 
და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ ფეისბუკის 
გვერდზე.

 ჟურნალის ამ ნომერში სხვა საინტერესო 
სტატიებსაც იპოვნით, რომლებიც თუ კიდევ უფრო 
მეტად ვერ გაგიხალისებენ წინასაახალწლო დღეებს, 
ყოველ შემთხვევაში, ჩათვლემის საშუალებას მაინც 
არ მოგცემენ...

კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩვენო მკითხველებო 
დამდეგ ახალ წელს, ჟურნალი „NAEC.ge“ კი 
ყოველთვის თქვენ გვერდით – ცოდნის მოყვარული 
და ინტერესიანი ადამიანების მხარდამხარ იგულეთ!
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რუბრიკა: ჩვენი ისტორია

ბექა ჯაყელი
ავტორი: მიხეილ ბახტაძე

ბექა ჯაყელი პოლიტიკურ ასპარეზზე XIII 
საუკუნის 60-იან წლებში გამოჩნდა. მოღვაწეობა 
მან თავისი მამის, სარგისის გვერდით დაიწყო. 
XIII საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისშივე 
სარგისი საბას სახელით ბერად აღიკვეცა 
და მესხეთის მმართველობა ბექას ხელში 
გადავიდა. 

ბექა ჯაყელი ენერგიული მმართველი და 
ჭკვიანი პოლიტიკოსი იყო. „იყო ესე ბექა 
ტანითა ახოვან, ფერითა ჰაეროვან, თმითა 
და თვალითა გრემან და შვენიერ, ბეჭითა 
და მკერდითა სრულ, ძალითა ძლიერ, ომსა 
შინა მხნედ მბრძოლი, ცხენსა ზედა მხნე და 
მოისარი ნადირთა ხელოვანი, გონებითა 
ფრთხილ, მაშენებელი ქვეყანათა, ეკლესიათა 
და მონასტერთა და ღმრთისმოსავთა კაცთა 
პატივის-მცემელ, მლოცავი, რომელი არა 
დააკლდის ცისკრის ლოცვათა, სამხრად და 
მწუხრად, ვითარ ტვიბიკონი მოსცემდის წესსა 
ლოცვისასა. ამისთვის პატივსცა ღმერთმან 
და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა, 
ლოცვისა, მარხვისა და გლახაკთ მოწყალებისა, 
მონასტერთა და ხატთა პატივის მოყვარე, 
ობოლთა და უღონოთა აღმზრდელი. მაშინ 
ბექამან დაიპყრა ქვეყანა ტასისკარითგან კარნუ-
ქალაქამდის, სამცხე, აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი, 
და უმრავლესი ტაო, ვაშლოვანი, ნიგალისხევი, 
არტანუჯი, თორმეტნი უდაბნონი, კოლა, კარნიფოლა 
და ორნივე არტაანი და მრავალნი სოფელნი 
ჯავახეთს. და ესრეთ დღითი-დღე განდიდნებოდეს. 
და მსახურებდეს ყაენსა აბაღას და მორჩილებდეს 
მეფესა დიმიტრის“. 

ბექას სამფლობელო იმდროინდელი 
საქართველოს თითქმის ერთ მესამედს მოიცავდა. 
საინტერესოა მემატიანის სიტყვები: „და 
მორჩილებდეს მეფესა დიმიტრის“. შეიძლება 

ვივარაუდოთ, რომ ბექას დროს დამოკიდებულება 
სამეფო კარსა და მესხეთის მთავრებს შორის 
შეიცვალა. თუ სარგისი ქართველ მეფეებს არ 
ემორჩილებოდა, ბექა გარკვეულ ვასალურ 
ურთიერთობაში იმყოფება დემეტრე II-სთან. 
შესაძლოა ამ დამოკიდებულების გამოხატულებად 
უნდა ჩავთვალოთ ბექას მიერ მანდატურთუხუცესის 
მაღალი თანმდებობის ფლობა. ბაგრატიონებსა 
და ჯაყელებს შორის ურთიერთობის შეცვლაში, რა 
თქმა უნდა, თავისი როლი იმანაც ითამაშა, რომ ბექა 
მანდატურთუხუცესის ასული ნათელა დემეტრე II-ის 
მეუღლე იყო. 

როდესაც აბაღა ყაენმა ეგვიპტეში გალაშქრება 
გადაწყვიტა, მან თავისთან ბექაც დაიბარა. 

მარცხნიდან პირველი ბერი საბა (ერისკაცობაში სარგისი),
ბექა და მისი უფროსი ძე სარგისი
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მონღოლებთან მომხდარი კონფლიქტის შემდეგ 
მესხეთის მმართველს ყაენთან მისვლის შეეშინდა 
და მისგან უვნებლობის ფიცი ითხოვა. ელჩებს 
კი განუცხადა, რომ ყველაფერი მისი მტრების 
ინტრიგების ბრალი იყო. ყაენმა ბექა შეირიგა 
და მესხეთის მთავარი თავისი ლაშქრითურთ 
მასთან გამოცხადდა. ქართველთა და მონღოლთა 
გაერთიანებული ლაშქარი „წარვიდა მისრეთს. 
დავლეს მრავალი დღე და მიიწივნეს ერთსა 
ქალაქსა, რომელსა ერქვა დარბუზაკი. გამოვიდეს 
მოქალაქენი კარით და იქმნა ომი, სადა იგი ბექამან 
და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღვაწეს, 
უფროს სხვათა თათართა და ქართველთა“. 
ყაენმა სათანადოდ დააფასა ბექასა და მისი 
ლაშქრის თავდადება და „პატივი დიდი უყო ბექასა 
შესამოსელთა და ცხენთა საკვირველთა მინიჭებითა, 
ეგრეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექასათა“. 

1289 წელს, დემეტრე II-ის სიკვდილით დასჯის 
შემდეგ, ტახტზე დავით ნარინის ძე, ვახტანგ II ავიდა. 
ჟამთააღმწერლის მიხედვით, მან „დაიპყრა ყოველი 
საქართველო ნიკოფსიით დარუბანდამდე, თვინიერ 
ჯაყელ-ციხისჯვარელისა ბექასი“. ეს ცნობა გარკვეულ 
უზუსტობას შეიცავს. დასავლეთ საქართველოში 
დავით ნარინი მეფობდა და ვახტანგის სამეფოში 
ეს მხარე ვერ შევიდოდა. თუმცა მესხეთთან 
დაკავშირებით მემატიანე ზუსტ ინფორმაციას უნდა 
გვაწვდიდეს. ბექასათვის ვახტანგ II-ის გამეფება 
მაინცდამაინც მისაღები არ უნდა ყოფილიყო. ასევე 
სრულიად ბუნებრივია, რომ მან თავისი შვილიშვილი 
– გიორგი დემეტრეს ძე – თავისთან წაიყვანა 
და სამცხეში აღზარდა. გიორგი V ბრწყინვალე 
საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი მეფე გახდა 
და ამაში მისი აღმზრდელის, ბექა ჯაყელის დიდი 
დამსახურებაც იყო. ამას ჟამთააღმწერელიც 
აღიარებდა, როდესაც წერდა: „გიორგი... წარიყვანა 
პაპამან მისმან ბექამან და აღზარდა საკვირველი და 
უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა“. 

ბექა ჯაყელი უაღრესად ჭკვიანი და გამოცდილი 
პოლიტიკოსი იყო. რა თქმა უნდა, მას თავისი 
ამბიციები და გარკვეული გეგმებიც გააჩნდა. 
დემეტრე II-ის სიკვდილით დასჯის შემდეგ ქვეყანაში 
ვითარება რომ კიდევ უფრო დაიძაბა და აირია, 
ამას ბექაც კარგად ხედავდა. შესაძლოა, მან უკვე ამ 

დროს გადაწყვიტა თავისი შვილიშვილის – გიორგის 
– სამეფო ტახტზე აყვანა. ბექა დავით VIII-ს არ ეახლა 
და მხოლოდ თავისი უფროსი ძე – სარგისი აახლა. 
საინტერესოა, რომ ბექა არა მარტო დავით VIII-ს არ 
ეახლა, არამედ მონღოლებთანაც არ გამოცხადდა. 

ქართველი მეფე-მთავრები ხშირად მონღოლთა 
შორის მიმდინარე შინაომებში იყვნენ ჩართულნი. 
როდესაც თუქალი ყაზანთან ბრძოლაში დამარცხდა, 
მან თავი ბექა ჯაყელთან შეაფარა, მისი ძე კი დავით 
VIII-სთან იმალებოდა. ყაზანმა „წარმოუვლინა 
მოციქული მეფესა და ბექასა, რათა მისცენ თუქალი 
და შვილი მისი, ერთგზის და ორგზის. და არა მისცეს, 

დემეტრე II თავდადებული



8 დეკემბერი 2015

არამედ იურვეს, რათა შეუნდონ. და მოსცა პირი და 
ბეჭედი უვნებელობისა. და მისცეს თუქალი“. 

1298 წელს დავით VIII მონღოლებს აუჯანყდა. 
მისგან განსხვავებით, ბექა ყაზან ყაენთან მშვიდობიან 
ურთიერთობას აგრძელებდა, ხარკს აძლევდა და 
ჯარით ეხმარებოდა. 

1299 წელს მონღოლებმა ბექას „სთხოვეს ყრმა 
გიორგი, რათა მოსცეს და მეფე ყონ ქართლსა 
დავითის წილ, ძმისა მისისა. რომელი აღესრულა და 
მისცა და თანა წარატანა ლაშქარი დიდი“. არაგვის 
ხეობაში გამაგრებული დავით VIII-ის წინააღმდეგ 
მონღოლები ქართველთა ჯარსაც იყენებდნენ, 
რომელთა შორის ბექას მიერ წარმოგზავნილი 
მეომრებიც იყვნენ. მონღოლთა გათვლამ არ 
გაამართლა – მცირეწლოვანმა გიორგი V-მ დავით 
VIII-ს წინააღმდეგობა ვერ გაუწია და მონღოლებმა 
მეფედ ვახტანგ III დასვეს. ურდოდან თბილისში 
მობრუნებულ ვახტანგს სხვებთან ერთად ბექას ვაჟი, 

სარგისიც მიემხრო. სარგისი ასეთ ნაბიჯს ალბათ 
მამის უკითხავად არ გადადგამდა. 

XIV საუკუნის დასაწყისში აღმოსავლეთ 
საქართველოში უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება 
იყო. მოსახლეობა შიმშილობდა და თავის 
გადასარჩენად მესხეთში მიდიოდა, სადაც 
შედარებით უკეთესი ვითარება იყო. „უმრავლესი ერი 
ქართლისა წარვიდა სამცხიეს, ქვეყანად ბექასსა, 
სადა-იგი იპოვებოდა პური სასყიდლად. ფრიადსა 
და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექასი 
ვახახი, რომელი იყო ყოვლითურთ შემკობილი“.

ქვეყანაში არსებული მძიმე მდგომარეობით მცირე 
აზიაში მყოფმა თურქულმა ტომებმა ისარგებლეს და 
აზატ-მოსეს მეთაურობით მათი 60 ათასიანი ჯარი 
საქართველოსაკენ დაიძრა. ტაოს ერისთავმა თაყა 
ფანასკერტელმა ბექა ჯაყელს სთხოვა დახმარება. 
ბექამ მხედრობა შეკრიბა და შემდეგი სიტყვებით 
მიმართა: „ისმინეთ, მთავარნო საქართველოსანო, 
ძმანო და თანამონათესავენო ჩემნო სიტყვა 
ჩემი! დიდმან და სახელოვანმან, სკიპტრისა 
და პორფირისა მქონებელთა შორის უმეტეს 
განთქმულმან მეფემან დავით დასცა და დაამხო 
ძლიერება თურქთა ნათესავისა 
და აოტნა სამეფოსაგან 
მისისა. მიერ ჟამითგან 
აქამომდე არღარა ჩენილ 
არიან თურქნი და აწ ცოდვათა 
ჩვენთათვის კვალად აღიძრნეს 
მძვინვარედ და მოაოხრეს 
ტაო და ურიცხვი სული ტყვე 
ყვეს და მოსწყვიდეს პირითა 
მახვილისათა, ეკლესიანი 
დასცეს და სიწმინდენი 
შეაგინეს. და კუალად 
განმზადებულ არიან ბოროტის 
ყოფად ქრისტეანეთა და 
მოოხრებად, ვინაითგან 
მეფე შემცირებულ არს 
მძლავრებისაგან თათართასა 
და კვალად პირნი და 
თავნი საქართველოსანი 
განდგომილან და არავინ 
არს წინააღმდგომ თურქთა. 

საფარა

გიორგი V ბრწყინვალე

რუბრიკა: ჩვენი ისტორია
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აწ ისმინეთ ჩემი, ტომნო და ერთნებანო! შევკრბეთ 
ყოვლითა ძალითა ჩვენითა და მივმართოთ 
თურქთა და არა მივსცეთ თავნი და შვილნი ჩვენნი 
და არა განგვწირნეს ღმერთმან მოსავნი მისნი და 
აღმსარებელნი მისნი და მოგვცეს ძლევა მათ ზედა, 
ვითარცა მისცა მამათა ჩვენთა ძლევა მათ ზედა. 
დავდვათ თავი ჩვენი სჯულისა შეუგინებლობისათვის 
და ძმათა ჩვენთათვის. უეჭველად ღმერთი 
მოგვანიჭებს ცხოვრებასა“. 

თურქთა წინააღმდეგ გამზადებულ ბექას 12 ათასი 
კაცი ჰყავდა. პირველი შეტაკება ვაშლოვანთან 
მოხდა. თურქთა ავანგარდს ქართველთა 500 კაციანი 
რაზმი დახვდა. მიუხედავად მოწინააღმდეგის ძალიან 
დიდი რიცხობრივი უპირატესობისა, ქართველებმა 
მტერი უკუაქციეს. ამ გამარჯვების შემდეგ ბექა 
სპერში დაბანაკებული მოწინააღმდეგისაკენ დაიძრა. 
აზატ-მოსემ შეიტყო რა თავისი მეწინავე ლაშქრის 
მარცხი, თავისი ჯარი ორად გაყო. ერთ ნაწილს 
ტაოს აოხრება უბრძანა, მეორეს კი თავად ჩაუდგა 
სათავეში და ვაშლოვანისაკენ დაიძრა. ბექას ოთხი 
თურქი ჩაუვარდა ტყვედ. მათი დაკითხვის შემდეგ 
ქართველთათვის მოწინააღმდეგის გეგმები ცნობილი 
გახდა. ბექამაც ორად გაყო ჯარი. ერთს სარგისი 
ჩაუყენა სათავეში და აზატ-მოსეს წინააღმდეგ 
გაგზავნა, მეორეს კი თავად უსარდლა და ტაოსკენ 
დაიძრა. ორივე ბრძოლა ქართველთა გამარჯვებით 
დამთავრდა. მემატიანე განსაკუთრებით სარგისის 
ვაჟკაცობას გამოყოფს: „ხოლო სარგის, დაღათუ 
ყრმა იყო, არამედ მხნედ იბრძოდა, რამეთუ 
გვარისაგან მოაქვნდა სიმხნე და მამაცობა მამა-
პაპური“. ქართველებმა ქალაქი სპერიც აიღეს და 
„აღივსნეს საქონლითა, ოქროთა, ვერცხლითა, 
ლარითა, ჯოგითა, ცხენითა და აქლემითა, ძროხითა 
და ცხვარითა, ანგარიში ვისგან ითქმის. და თვით 
მათთვე სახედართა აჰკიდეს და ძლით წარმოიღეს“.  

იმ დროს, როდესაც საქართველოს სამეფო 
დაშლილი და დასუსტებული იყო, ბექა ჯაყელი 
სამხრეთ საქართველოსა და მის მოსაზღვრე 
მხარეებში საერთო ქართული ინტერესების 
დაცვას ცდილობდა. მას აქტიური ურთიერთობა 
ჰქონდა ტრაპიზონის იმპერიასთან და თავისი ერთ-
ერთი ასული ტრაპიზონის იმპერატორ ალექსი 
II-ს მიათხოვა. ჟამთააღმწერლის მიხედვით, 

იმპერატორმა ბექას ჭანეთი უბოძა, ყაზან ყაენმა კი – 
„კარი და მიმდგომი მისი ქვეყანანი“.

ბექა მანდატურთუხუცესის ღვაწლის აღსანიშნავად 
მხოლოდ მისი საკანონმდებლო საქმიანობაც კი 
იკმარებდა. მის დროს შედგა სამართლის წიგნი – 
„წიგნი სამართლისა კაცთა შეცოდებისა ყოვლისავე“, 
რომელმაც საბოლოო სახე ბექას შვილიშვილის, 
აღბუღას დროს მიიღო (ე. წ. ბექა-აღბუღას 
სამართალი). ბექას მმართველობის პერიოდშივე 
აიგო ტაძრები საფარასა და ზარზმაში. 

1308 წელს ბექა ჯაყელი, ალბათ ჯაყელთა 
საგვარეულოს ყველაზე გამორჩეული და ცნობილი 
წარმომადგენელი, გარდაიცვალა. „მტერთა 
ძლევასა, მშვიდობასა და დაწყნარებასა მიიცვალა 
ვითარ სამოცდაექვსისა წლისა და დაუტევა გლოვა 
და მწუხარება უზომო მკვიდრთა სამცხისათა. 
დაიპყრეს სამცხე სამთავე ძეთა მისთა: უხუცესმან 
სარგის და შემდეგმან ყვარყვარე და უმრწამესმან 
შალვა“.

ზარზმა
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გამოცდები  
2016 – სიახლეები

2016 წლის გამოცდებს ნაწილობრივ 
ელექტრონული ფორმატით ჩააბარებენ: 

 ● აბიტურიენტები;
 ● პედაგოგები (პედაგოგობის მსურველები);
 ● სტუდენტები;
 ● მაგისტრანტობის კანდიდატები.

ფორმატის ცვლილება მხოლოდ ტესტის (და არა 
პასუხების ფურცლის) ელექტრონულად მიწოდებას 
ითვალისწინებს. ახალი ფორმატის დანერგვის 
შედეგად მონაწილე დავალებას მისთვის 
განკუთვნილი კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს, 
პასუხებს კი ჩვეულებრივ, პასუხების ფურცელზე 
მონიშნავს ან დაწერს. 

გთავაზობთ ხშირად დასმულ კითხვებსა და მათს 
პასუხებს, რომლებიც ამ საკითხს ეხება:

რა გახდა გამოცდის ნაწილობრივ 
ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლის 
მიზეზი?

გამოცდის ნაწილობრივ ელექტრონულ ფორმატზე 
გადასვლის მიზეზი გრძელვადიან პერსპექტივაში 
სრულად ელექტრონული ფორმატის დანერგვაა, 
თუმცა ამ შედეგის მისაღწევად რამდენიმე ეტაპის 
გავლაა საჭირო. პირველი ეტაპი ტექნიკური 
ნაწილის გამართვას, დანერგვასა და ელექტრონული 
ფორმატის ტესტის მიწოდების უზრუნველყოფას 
ითვალისწინებს, ასევე, ტესტური დავალებების 
განსხვავებული, კომპიუტერზე გათვლილი და 
მონაწილეებზე მაქსიმალურად მორგებული მოდელის 
შექმნას (მაგ., ტესტში ფოტო და ვიდეო მასალის 

ინტეგრირებას, მის მოქნილ ორგანიზებას, დაყოფასა 
და ა. შ.); მომდევნო ეტაპი არჩევითპასუხებიანი 
ტესტის ან ტესტის ნაწილის ავტომატურ რეჟიმში 
შეფასებასა და დათვლას გულისხმობს, ბოლო ეტაპი 
კი სრულად კომპიუტერული ტესტირება იქნება, 
რომლის ფორმატი მონაწილეთა შესაძლებლობების 
მაქსიმალურ გამოვლენას შეუწყობს ხელს. ეს ეტაპი 
სასწავლო პროცესში შესაბამისი ტექნოლოგიების, 
პროგრამების გამოყენებისა და დანერგვის 
პარალელურად წარიმართება.

რა უპირატესობა გააჩნია 
ელექტრონულ გამოცდას?

ნაბეჭდისაგან განსხვავებით ელექტრონული 
ტექსტის შემთხვევაში მრავალფეროვანი ვიზუალური 
მასალის გამოყენების პრაქტიკულად შეუზღუდავი 
შესაძლებლობები არსებობს, უფრო მარტივია 
გამოსახულების მაღალი ხარისხის მიღწევაც. 
ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად გაამარტივებს 
კონკრეტული დავალების აღქმას. გარდა ამისა, 
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შესაძლებელი გახდება დავალების, ტექსტის 
გაცილებით ეფექტური ორგანიზება და კონკრეტული 
დავალების სპეციფიკის გათვალისწინებით მიწოდება.

ელექტრონული პროგრამა მოსახმარად ძალიან 
მარტივია – სულ ორი ღილაკის გამოყენებაა საჭირო 
საიმისოდ, რომ აპლიკანტმა „ელექტრონული 
ბუკლეტი“ გვერდიდან გვერდზე გადაფურცლოს. 
გარდა ამისა, მონაწილეს შეუძლია გაადიდოს, 
ბევრად უფრო აღქმადი გახადოს კონკრეტული 
დავალება და ა. შ.

ხომ არ მოითხოვს 
ელექტრონულად მიწოდებულ 
ტესტზე მუშაობა მეტ დროს იმ 
თვალსაზრისით, რომ აპლიკანტი ხან 
ეკრანზეა იქნება ორიენტირებული და 
ხან – პასუხების ფურცელზე?..

ამ მხრივ პროცესი არ განსხვავდება ე. წ. 
ტრადიციული ტესტირებისაგან – გამოცდის 
მიმდინარეობისას აპლიკანტებს ყურადღება 
გადაჰქონდათ ტესტის რვეულიდან პასუხების 
ფურცელზე და ტესტის რვეულის ხშირი ფურცვლაც 
უწევდათ – დავალებებსა და პასუხების ფურცელზე 
ორიენტირება ნებისმიერი ფორმით ჩატარებული 
ტესტირებისათვისაა დამახასიათებელი, მეტიც, 
ეს გარემოება თან ახლავს სკოლაში წარმართულ 
სასწავლო პროცესსაც.

პასუხების ფურცლის გარდა 
დარიგდება თუ არა ფურცლები ე. წ. 
შავი სამუშაოსათვის?

ცხადია, ასეთი ფურცლები გამოცდაზე 
დარიგდება.

ხომ არ დაღლის თვალს 
დავალებების კომპიუტერზე 
წაკითხვა?

ამ მხრივ თანამედროვე მოწყობილობები 
სრულიად დაცულია. ეკრანი ადამიანის თვალის 
სპეციფიკასაა მორგებული, ის არ ღლის თვალებს 
და არ აზიანებს მხედველობას, მით უფრო გამოცდის 
არცთუ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 
ცხადია, ეს გარემოებაცაა იმის ერთ-ერთი 
განმაპირობებელი, რომ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის 
საქართველოშიც, სასწავლო პროცესში კომპიუტერი 
უკვე პირველი კლასიდან გამოიყენება. 
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რუბრიკა: ზოგადი განათლების პრობლემები

გენდერული საკითხების 
სწავლება სკოლაში, 
სასკოლო სახელმძღვანელოების 
გენდერული ანალიზი
ავტორი: თემო ბეჟანიძე

„მიუხედავად იმისა, რომ ერთ კლასში სხედან და ერთი და იმავე მასწავლებელს უსმენენ, ბიჭები და 
გოგონები სრულიად განსხვავებულ განათლებას იღებენ.“

მირა და დევიდ სადკერები. 1995.

გენდერული თანასწორობა დემოკრატიის 
ერთ-ერთ საბაზისო პრინციპს წარმოადგენს. 
გენდერული საკითხების კვლევას დიდი ისტორია 
აქვს. 2010 წლის 26 მარტს საქართველოს 
პარლამენტმა მიიღო დადგენილება „გენდერული 
თანასწორობის შესახებ“, რომლის უმთავრესი მიზანი 
საკანონმდებლო დონეზე სქესის ნიშნით ადამიანთა 
თანასწორობის პრინციპების განმტკიცება გახლდათ. 
რეალურ ცხოვრებაში გენდერული თანასწორობის 
დამკვიდრების ხელშეწყობისათვის მნიშვნელოვანია 
გენდერული მიდგომების დანერგვა განათლების 
სფეროში. პიროვნების აქტიური სოციალიზაციის 
პროცესი სკოლაში მიმდინარეობს, სასკოლო 
პროცესი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს როგორც  
გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაში, ასევე 
ხელს უწყობს უკვე გამყარებული სტერეოტიპების 
შეცვლას. მშობლების, მასწავლებლების, 
თანატოლებისა და მათი ე. წ. როლური მატრიცების 
გარდა გენდერული სოციალიზაციის მნიშვნელოვან 
გამტარს სასკოლო სახელმძღვანელოებიც 
წარმოადგენს. 

სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერული 
ანალიზის კვლევა საქართველოში პირველად 2006 
წელს განხორციელდა. თავდაპირველად შეისწავლეს 

დაწყებითი კლასების სახელმძღვანელოები. 
კვლევის მთავარ დასკვნას სახელმძღვანელოებში 
საკმარისად ძლიერი გენდერული სტერეოტიპების 
არსებობა წარმოადგენდა. 2012 წელს განათლებისა 
და გენდერული საკითხების ექსპერტებმა მანანა 
ჯავახიშვილმა, ირმა ხომერიკმა და თამარ 
აბრამიშვილმა კვლევა კვლავ ჩაატარეს. კვლევის 
ძირითადი მიზანი იმის გამოვლენა იყო, თუ 
რამდენად დაბალანსებულია საბაზო საფეხურის 
ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სასწავლო 
სახელმძღვანელოები გენდერული თანასწორობის 
კუთხით. კერძოდ:

 ● ასახავს თუ არა გენდერული თანასწორობის 
საკითხებს; 

 ● ამყარებს თუ არა მოსწავლეებში პოზიტიურ 
დამოკიდებულებას სქესთა თანასწორობის 
მიმართ; 

 ● გვხვდება თუ არა სასწავლო მასალებში 
გენდერული სტერეოტიპები. 

კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს საქართველოს 
მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ 
2012 წელს გრიფირებული საბაზო საფეხურის ყველა 
8 სახელმძღვანელო ისტორიასა და სამოქალაქო 
განათლებაში. 
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როგორც უკვე აღვნიშნე, სკოლას ორივე 
სქესის მოსწავლეებისათვის შეუძლია შექმნას 
როგორც განვითარებისა და თვითრეალიზაციის 
პირობები, ასევე – გენდერული უთანასწორობის 
დამკვიდრების ფაქტორიც გახდეს. კვლევის ანალიზს 
წარმოგიდგენთ საგნების მიხედვით, რადგან 

საინტერესოა სახელმძღვანელოთა ანალიზის არა 
მხოლოდ განზოგადებული შედეგები, არამედ 
საკვლევი საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული 
პირველადი მონაცემებიც. 

გთავაზობთ კვლევის შედეგებს:

სქესთა თანასწორობის საკითხების ასახვა ისტორიის სახელმძღვანელოებში

 ● სახელმძღვანელოების ილუსტრაციებში 
სქესთა რეპრეზენტაცია:

სახელმძღვანელოების ილუსტრაციებში სქესთა 
რეპრეზენტაციის რაოდენობრივი მაჩვენებლები 
შემდეგია: რაოდენობა ილუსტრაციებისა, რომლებზეც 
მხოლოდ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები 
არიან გამოსახულნი (77%) მკვეთრად აღემატება 
მხოლოდ მდედრობითი სქესის გამოსახულებიან 
ილუსტრაციებს (7%). ილუსტრაციათა 16%-ზე ორივე 
სქესის წარმომადგენლები არიან გამოხატულნი

 ● სახელმძღვანელოებში წარმოდგენილი 
ცნობილი ადამიანები:

ქალთა სქესი და მისი როლი და დამსახურება 
მწირადაა წარმოდგენილი სახელმძღვანელოებში. 
გამოჩენილი ადამიანების დიდი უმრავლესობა 
მამაკაცია. სახელმძღვანელოებში მოხსენიებულია 
მდედრობითი სქესის სულ 80-მდე ისტორიული 
პირი. ისტორიის ექვსივე გრიფირებულ 
სახელმძღვანელოში, რომლებიც ჯამურად 2000 
გვერდზე მეტს შეადგენს, ისტორიულ პირ ქალთა 
რაოდენობა ძალიან მცირეა, როგორც უკვე აღვნიშნე, 
პრეისტორიული ეპოქიდან 21-ე საუკუნემდე მხოლოდ 
80-მდე ისტორიული პირი ქალია მოხსენიებული.

 ● ქალისა და მამაკაცის საქმიანობა და 
გენდერული როლები: 

ორივე გამომცემლობის სახელმძღვანელოთა 
ტექსტებსა და ილუსტრაციებში ქალთა როლი 
მამაკაცის როლთან შედარებით პასიურია. მამაკაცი 
მეფე-მბრძანებელი, გადაწყვეტილების მიმღები, 
მებრძოლი, მხედართმთავარი თუ მეამბოხე 
აქტიური მოღვაწეა, იგი „ქმნის“ ისტორიას, 
ხოლო ქალი პასიურ, „უმნიშვნელო“ როლს 
თამაშობს. მათზე დაკისრებული როლებიდან 

გამომდინარე, ილუსტრაციებზე მამაკაცები ბევრად 
უფრო აქტიურები, შეუპოვრები, მებრძოლნი არიან, 
ხოლო ქალები ძირითადად შრომით ან გართობით 
არიან დაკავებულნი; ასეთი ილუსტრაციები ქალის 
„პასიური“, ხოლო მამაკაცის „მნიშვნელოვანი“ 
როლის მცდარი სტერეოტიპული აზროვნების 
განმტკიცებას ემსახურება.

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი შემდეგში 
მდგომარეობს: განხილულია თუ არა 
სახელმძღვანელოებში შესასწავლი საკითხები 
გენდერულ ჭრილში?

რამდენადაც ისტორიის სახელმძღვანელოები 
ძირითადად გადმოგვცემენ კაცობრიობის 
პოლიტიკურ (ბრძოლების, კონფლიქტების) 
ისტორიას, რა თქმა უნდა, ისინი მეტწილად 
სწორედ მამაკაცთა საქმიანობასა და ისტორიებს 
მოგვითხრობენ. სამწუხაროდ სოციალურ, 
ეკონომიკურ, ყოველდღიურ, კულტურულ 
ისტორიას ნაკლები ადგილი ეთმობა 
სახელმღძვანელოებში. შესაბამისად, რამდენადაც 
ისტორიულად ისე ჩამოიყალიბდა, რომ ქალები 
არ/ვერ მონაწილეობდნენ მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არ 
მართავდნენ, არ განაგებდნენ სახელმწიფოებს, 
შესაბამისად, არც ქვეყნისათვის „მნიშვნელოვანი“ 
საკითხების გადაწყვეტაში იღებდნენ მონაწილეობას. 

თუმცა სახელმძღვანელოთა 
ავტორებს არ უნდა გაეშვათ ქალთა 
რეპრეზენტაციის შესაძლებლობა იმ 
კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტში, 
რომელშიც კი ამის საშუალება და 
რეალური ფაქტები არსებობდა. 
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მაგალითად, ეგვიპტის ისტორიისა (ქალი ფარაონი 
ჰატშეპსუტი, ქალი ფარაონი კლეოპატრა) და 
სხვა ანალოგიურ შემთხვევებში (მაგალითად, 
საფრანგეთის დიდი რევოლუციის დროს 6000 
ქალის მსვლელობა ვერსალისაკენ, 1918 წლიდან 
საქართველოს ქალთათვის ხმის უფლების 
მინიჭების უმნიშვნელოვანესი ფაქტი და სხვ.), 
როდესაც კონკრეტული ისტორიული პირი 
ქალები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ 
თავიანთი ქვეყნის ცხოვრებაში. ისტორიის 
სახელმძღვანელოების კითხვისას ხშირად 
ჩნდება განცდა (განსაკუთრებით კი მე-8 კლასის 
სახელმძღვანელოების განხილვისას, რადგან ამ 
კლასის სახელმძღვანელოები კონფლიქტების 
ისტორიას ეძღვნება), რომ ქალები საერთოდ 
არ ჩანდნენ, არანაირად არ მონაწილეობდნენ 
ისტორიულ პროცესებში.

ზოგადად, შინაარსობრივმა კვლევამ 
გვიჩვენა, რომ გენდერული მგრძნობელობის 
არსებობისა და გენდერულ სტერეოტიპებთან 
ბრძოლის სურვილის შემთხვევაში ისტორიის 
სახელმძღვანელოთა შედგენისას სრულიად 
შესაძლებელია ქალთა რეპრეზენტაცია, 
ქალთა როლისა და ადგილის, 
მნიშვნელოვნების წარმოჩენა. ისტორიის 
სახელმღვანელოთა რაოდენობრივმა 
ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ქალთა 
რეპრეზენტაცია როგორც ტექსტში, ასევე 
ილუსტრაციებში, ისტორიულ წყაროებსა 
და სასწავლო აქტივობებში მცირეა, იგი 
მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება მამაკაცთა 
რეპრეზენტაციას.

რუბრიკა: ზოგადი განათლების პრობლემები

სქესთა თანასწორობის საკითხების ასახვა სამოქალაქო განათლების 
სახელმძღვანელოებში

 ● სახელმძღვანელოების ილუსტრაციებში 
სქესთა რეპრეზენტაცია:

სახელმძღვანელოების ილუსტრაციებში სქესთა 
რეპრეზენტაციის რაოდენობრივი მაჩვენებლები 
შემდეგია: რაოდენობა ილუსტრაციებისა, რომლებზეც 
მხოლოდ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები 
არიან გამოსახულნი (საერთო რაოდენობის 43%), 
მკვეთრად აღემატება მხოლოდ მდედრობითი 
სქესის გამოსახულებიან ილუსტრაციებს (საერთო 
რაოდენობის 15%). ილუსტრაციათა 6%-ზე სქესი 
არ არის მკაფიოდ გამოხატული. ილუსტრაციების 
რაოდენობრივმა ანალიზმა გამოავლინა 
დისკრიმინაციული მიდგომა სქესთა რეპრეზენტაციის 
დროს. სახელმძღვანელოებში თითქმის სამჯერ უფრო 
ხშირად მიმართავენ მამაკაცთა ილუსტრირებას, 
ვიდრე ქალებისას, ხოლო იმ ილუსტრაციების წილი, 
რომელიც თანაბრად წარმოაჩენს ორივე სქესს 
მხოლოდ 17 %-ია.

 ● სახელმძღვანელოებში წარმოდგენილი 
ცნობილი ადამიანები: 

კვლევის ფარგლებში შეისწავლეს, არის თუ არა 
სახელმძღვანელოებში მოხსენიებული ისტორიული 
პირი ქალი/ქალთა ჯგუფი, მოძრაობა, ქალთა ან 
გენდერულ პობლემებზე მომუშავე ორგანიზაცია. 
აღმოჩნდა, რომ სახელმძღვანელოებში 
მოხსენიებულია მდედრობითი სქესის სულ 7 
ისტორიული პირი და 2 ორგანიზაცია, რომელთა 
სახელებიც ქალებთანაა დაკავშირებული. 
სახელმძღვანელოებში ნახსენები გამოჩენილი 
ადამიანების დიდი უმრავლესობა მამაკაცია, ქალთა 
როლი და დამსახურება კი იგნორირებულია.

 ● ქალისა და მამაკაცის საქმიანობა და 
გენდერული როლები:

სახელმძღვანელოების ის მონაკვეთები, 
რომლებშიც საუბარია ეფექტიან გადაწყეტილებებზე, 
კრიტიკულ აზროვნებაზე, კარგ ეკონომკურ 
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აზროვნებაზე, ბიზნესზე, პოლიტიკაზე ძირითადად 
მამაკაცთა ილუსტრაციებითაა გაფორმებული. 
ეს ბადებს შთაბეჭდილებას, რომ პროფესიული 
საქმიანობისათვის აუცილებელი მსგავსი უნარების 
მფლობელებად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში 
საილუსტრაციოდ და სანიმუშოდ მაინც ავტორთა 
ჯგუფი მხოლოდ მამაკაცთა სქესის წარმომადგენლებს 

მოიაზრებს. მსგავსი დამოკიდებულება 
სტერეოტიპული შეხედულებების კვლავწარმოებას 
უწყობს ხელს. სახელმძღვანელოები მამაკაცს 
უფრო მრავალმხრივად წარმოგვიდგენს, იგი უფრო 
აქტიური მოღვაწეა, ქალი – შედარებით პასიური, 
ხოლო სქესთა როლების ასახვის დროს იგრძნობა 
გენდერული სტერეოტიპების აშკარა გავლენა.

განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ერთი სასწავლო აქტოვობის განხილვა – თემის „მინდა შევქმნა 
ოჯახი“ ფარგლებში მოსწავლეებს სთავაზობენ შეავსონ ტესტი. ცალკეა ტესტი გოგონებისათვის „იდეალური 
ცოლი“, ცალკე ბიჭებისათვის „იდეალური ქმარი“.

ტესტის მიხედვით, მამაკაცსა და ქალს საერთო მხოლოდ ფასეულობები აქვთ (სიყვარული, ჯანსაღი 
ცხოვრება, ოჯახი), თვისებები და როლი კი – განსხვავებული. მამაკაცი – ქალის დამცველი, ფიზიკურად 
ძლიერი, ოჯახის მარჩენალი, ინტელექტი არ მოეთხოვება. ქალი – ლამაზი, ყოჩაღი, კარგი დიასახლისი, 
კარგი დედა (მეტნაკლებად განათლებული), ემოციური.

ქალის მიერ თუნდაც გემრიელად მომზადებული კერძი ჩვეულებრივია, ხოლო თუ იგი მამაკაცმა მოამზადა 
– „საფირმოა“. ვაჟებს, რომლებიც შორს არიან „იდეალური ქმრისაგან“, ტესტი აფრთხილებს, მეტი 
მოთმინებით მოეპყრონ გარშემომყოფებს, „რადგან არ შეიძლება ყველაფერი შენს ჭკუაზე აკეთებინო, იმ 
მარტივი მიზეზის გამო, რომ ოჯახში შენ ხარ მთავარი, მამაკაცი“.

ტესტი დასაშვებად მიიჩნევს ორმაგი სტანდარტის არსებობას ქალისა და მამაკაცის მიმართ (სექსუალური 
გამოცდილება, ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა), სტერეოტიპულია საოჯახო საქმიანობების განაწილების 
შემოთავაზებული მოდელიცა და მამაკაცის როლის გადამეტებული შეფასებაც.

ცალკეული დადებითი მაგალითების მიუხედავად 
ალტერნატიული სახელმძღვანელოების ავტორები 
არ იყენებენ შესაძლებლობებს გენდერულ 
ასპექტში განიხილონ სხვადასხვა მოვლენა, ფაქტი, 
პრობლემა. მაგ., თემა „ვირჩევთ პროფესიას“, 
რომელიც ვრცლად არის განხილული, პროფესიების 
არჩევაზე გენდერული სტერეოტიპების გავლენის 
შესახებ საუბრის საშუალებას იძლევა. თემა „ოჯახი“ 
– გენდერული როლების გავლენა ოჯახის წევრებს 
შორის პასუხისმგებლობების გადანაწილებაზე და 
მრავალი სხვ. სახელმძღვანელოში მოცემული 
სასწავლო აქტივობები სქესის ნიშნით ძირითადად 
ნეიტრალურია. არ განიხილავს სხვადასხვა 
მოვლენასა თუ პრობლემას გენდერულ ჭრილში. 
აქტივობების შესრულებისათვის სქესი არ 
წარმოადგენს დაყოფის პრინციპს და არ უყენებს 

განსხვავებულ სასწავლო მოთხოვნებს გოგონებსა და 
ბიჭებს.

ზოგადად, როგორც რაოდენობრივმა, 
ასევე შინაარსობრივმა კვლევამ აჩვენა, რომ 
გარკვეული გენდერული მგრძნობელობის 
არსებობის მიუხედავად, სამოქალაქო განათლების 
სახელმძღვანელოებში გენდერული თვალსაზრისით 
დისკრიმინაციული მიდგომა იკვეთება. 
სახელმძღვანელოს შედგენისას არ ჩანს სურვილი 
ან ყურადღება ნაკლებად ექცევა სქესთა თანასწორ 
რეპრეზენტაციას. შესაბამისად, სახელმძღვანელოები 
ჯეროვნად არ წარმოაჩენს ქალთა როლს, წვლილსა 
და მნიშვნელოვნებას საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში. მართალია, სამოქალაქო განათლების 
სახელმძღვანელოები იძლევა გარკვეულ ცოდნას 
ადამიანთა უფლებებისა თუ თანასწორობის შესახებ, 
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მაგრამ ნაკლებად ან თითქმის არ იძლევა ცოდნას 
რეალურ ცხოვრებაში სხვადასხვა სქესისათვის ამ 
უფლებების რეალიზების ხშირად უთანასწორო 
შესაძლებლობების თაობაზე.

კომპლექსური ანალიზი:
 ● საზოგადოებრივი მეცნიერებების 

სახელმძღვანელოების როგორც 
რაოდენობრივმა, ისე თვისობრივმა 
ანალიზმა გამოავლინა დისკრიმინაცია 
სქესთა რეპრეზენტაციის დროს. ძირითად 
ტექსტში, ისტორიულ წყაროებსა და სასწავლო 
აქტივობებში, ასევე ილუსტრაციებში ქალთა 
რეპრეზენტაცია მცირეა, იგი მნიშვნელოვნად 
ჩამოუვარდება მამაკაცთა რეპრეზენტაციას. 

 ● თვისობრივი/შინაარსობრივი ანალიზი 
ადასტურებს, საზოგადოებრივი 
მეცნიერებების (განსაკუთრებით ისტორიის) 
სახელმძღვანელოებში საკმაოდ ძლიერი 
გენდერული სტერეოტიპების არსებობას. 
მამაკაცები ხაზგასმით ტრადიციულ როლში 
არიან წარმოდგენილები: მონადირე, 

მებრძოლი, მბრძანებელი; ქალი არ 
უკავშირდება ისეთ საქმიანობას ან როლს, 
რომელიც კომპეტენციას, ავტორიტეტულობას, 
გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს, მისი 
საქმიანობა ძირითადად დედობა, ოჯახის 
გაძღოლაა.

 ● საზოგადოებრივი მეცნიერებების ეროვნული 
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 
ისეთი თემების სწავლების დროს, 
როგორებიცაა: დემოკრატია, თანასწორობა, 
დისკრიმინაცია და ადამიანის უფლებები, 
არაა ან არასაკმარისადაა გამახვილებული 
ყურადღება გენდერული უთანასწორობის, 
სქესთა თანასწორი წარმომადგენლობის 
მნიშვნელობისა და შესაძლებლობის, ქალთა 
უფლებების, ქალთა უფლებებისათვის 
ბრძოლის ისტორიის, ოჯახური ძალადობისა 
და სხვა მსგავსი საკითხების შესახებ, 
რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია 
აღნიშნული თემების სრულყოფილი გააზრება.

რუბრიკა: ზოგადი განათლების პრობლემები

რეკომენდაციები

იმისთვის, რომ სკოლამ, როგორც სოციალიზაციის 
ერთ-ერთმა უმნიშვნელოვანესმა აგენტმა, 
ხელი შეუწყოს მოზარდებში სწორი გენდერული 
ცნობიერების ჩამოყალიბებას, საჭიროა:

 ● სახელმძღვანელოების სტანდარტების 
შემუშავებისას (რა კრიტერიუმებს უნდა 
აკმაყოფილებდეს სახელმძღვანელო) 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 
და საზოგადოებრივი მეცნიერებების 
სახელმძღვანელოთა ავტორებმა მეტი 
ყურადღება გაამახვილონ თანასწორობის 
გენდერულ ასპექტზე (ეროვნული სასწავლო 
გეგმა სავალდებულო მოთხოვნად არ აყენეს 

გენდერული პრობლემატიკის განხილვას, 
თუმცა მისი შინაარსი პროგრამის ფარგლებში 
ამ საკითხების განხილვის შესაძლებლობას 
იძლევა).

 ● სახელმძღვანელოების მხატვრულად 
გაფორმებისას ილუსტრაციებში დაიცვან 
გენდერული ბალანსი. ილუსტრაციები 
სასკოლო სახელმძღვანელოში არა ტექსტის 
გასაფორმებელი დეკორაციაა, არამედ 
გარკვეული ინფორმაციის მატარებელი 
ფენომენი (ვიზუალური მეხსიერება უფრო 
ძლიერია, ვიდრე სმენითი).

მოცემული რეკომენდაციები შემუშავებულია 
კვლევის ავტორების მიერ.
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რუბრიკა: ზოგადი განათლების პრობლემები

ენით ტკბობა უნდა 
ვისწავლოთ, რადგან 

სიტყვებს მსოფლიოს 
შეცვლა შეუძლია

ავტორი: ხათუნა ყალიჩავა, მუხურის თემის N2 საჯარო სკოლის 
რუსული ენის სერტიფიცირებული მასწავლებელი.

ყველა ენას რაღაც საერთო აქვს, 
რადგან ყველა ენაშია ბუნებრივი 
მოვლენები, რომლებსაც ისინი ასახავენ. 
ბუნება ხომ ფერებისა და ბგერების 
ლაბორატორიაა. მთავარია, რომ 
ბუნებრივი მოვლენები სწორად 
აღვიქვათ, პატარა ბავშვს ვიზუალურად 
უნდა წარმოვუდგინოთ თითოეული 
ბგერის მნიშვნელობა. სიტყვის 
სწავლისას მან უნდა იცოდეს მისი 
მნიშვნელბა, წარმოიდგინოს იგი. ასეთი 
აღქმით ბავშვს სიტყვა არ დაავიწყდება 
და წერითაც გამართულად დაწერს. 
ამიტომაა, რომ კარგად გადმოცემული 
ბგერები, რომლებითაც გაჯერებულია 
მოვლენები, ბავშვის მიერ კარგად 
აღიქმება.

ცოდნის წყაროს  წარმოადგენს აღქმა. თავის 
შეგრძნებაში ბავშვი ჯერჯერობით ვერ არჩევს 
სუბიექტს ობიექტისაგან, ვერ აღიქვამს საგანს. 
ამას რომ მივაღწიოთ, აუცილებელია, მოსწავლეში 
აღვძრათ მოტივაცია, შევეცადოთ, რომ მისი 
გონება წარვმართოთ იმ საგნისაკენ, რომელიც 
მის გარეშე იმყოფება და დაშორებულია გონებას. 
საგანი გონებაზე აღძრავს „გამაღიზიანებელ“ 
მოქმედებებს და იწვევს მასში შეგრძნებას, იპყრობს 
ბავშვის ყურადღებას და ის აღიქვამს საგანს. 
თავდაპირველად ბავშვი უშუალო წარმოდგენას 
იღებს საგანის შესახებ, მერე კი აღიქვამს მას. ეს უკვე 

ცარიელი ბგერა აღარაა, არამედ სავსეა შინაარსით, 
ვიზუალური საშუალებები გაგების გარეშე ბრმაა.

იმ ასაკში, როცა ბავშვი იწყებს უცხოური ენის 
შესწავლას, მან უკვე ბევრი რამ იცის მშობლიური 
ენის შესახებ. ახალი ენის სწავლა იმ ბგერების იმ 
ბგერებად გარდაქმნის სწავლას ნიშნავს, რომელთა 
მნიშვნელობაც მშობლიურ ენაში ბავშვისათვის 
ცნობილია, თუმცა უცხოურ ენაში მათი მნიშვნელობა 
მისთვის უცნობია.

ფონეტიკის გავლის დროს განვასხვავებ ბგერათა 
სისტემას ქართულ და რუსულ ენებში. თანამედროვე 
ქართულ ენაში 33 ასოა. თითოეულ ასოს შეესაბამება 
ბგერა, ზუსტად ამდენივე ასოა რუსულ ენაში, 
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თუმცა, ქართულისაგან განსხვავებით, რუსულ ენაში 
ბგერები მეტია, ვიდრე ასოები. რუსულ ენაში არის 
ასოები „Ъ“ „Ь“, რომლებიც არავითარ ბგერებს 
არ გამოსახავენ. ა) ქართული ენის ხმოვნები ა, ე, 
ი, ო, უ თითქმის სრულიად ემთხვევა რუსულ а, э, 
и, о, у-ს, მაგრამ ქართულში არ არის ხმოვანი Ы 
და, აგრეთევე, რთული ხმოვნები я, е, ё (იო), ю. 
ბ) ზოგიერთი თანხმოვანი ქართულსა და რუსულში 
თითქმის ემთხვევა ერთმანეთს: ბ-б; გ-г; დ-д; ვ-в; 
ზ-з; ლ-л; მ-м; ნ-н; ჟ-ж; რ-р; ს-с; შ-ш; х-ხ ც-ц; გ) 
არ შეიძლება ტოლობის ნიშანი დავსვათ რუსულ 
п, т, к ბგერებსა და ქართულ პ, ტ, კ-ს  შორის. დ) 
ქართული ენის ცხრა თანხმოვანს: ფ, ქ, ღ, ყ, ძ, წ, ჭ, 
ჯ, ჰ ექვივალენტი არ გააჩნია რუსულ ენაში. ბგერა ფ 
ახლოსაა რუსულ ბგერასთან П, უნდა გვახსოვდეს, 
რომ ფ-ს საშუალებით წარმოითქმის რუსული ბგერა 
ф. ქართული ენაში ქ-ს წარმოთქმა ბევრი რამით 
გვაგონებს რუსულ ენაში к ბგერის წარმოთქმას, თუმცა ქართულ ენაში ბგერა ქ წარმოითქმის უფრო სუსტად, 
ვიდრე ბგერა к. ქართული ენის ბგერა ღ გვაგონებს რუსულ ბგერა г-ს შემდეგ სიტვებში: бог, господи. 
რთული ბგერა ძ შეესაბამება ორ რუსულ ბგერას д+з, რომლებიც წარმოითქმის ერთად, როგორც ერთი 
ბგერა. რთული ბგერა ჯ შეესაბამება რუსული ენის ორ ბგერას д+ж, რომლებიც, ასევე, ერთად წარმოითქმის, 
როგორც ერთი ბგერა. ბგერა ჰ გვაგონებს უკრაინულ ენაში ბგერა г-ს წარმოთქმას: говорит-hоворит.

სიტყვები „ლაპარაკობენ“ არა მარტო მნიშვნელობებით, არამედ ხმოვანი და თანხმოვანი ბგერებითაც. 
ვკითხულობ ფ. ტიუტჩევის ლექსს, რომელშიც პოეტი ბგერების საშუალებით გადმოსცემს ბუნებრივ მოვლენას:

„Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом.“

მე ვამახვილებ ყურადღებას ბგერა г-ს წარმოთქმაზე მოცემულ ტექსტში, 
რომ ის წარმოითქმის მყისიერად, თითქოს აფეთქებით, ისე, რომ ამ 
აფეთქებაში იგრძნობა გაზაფხულის ჭექა-ქუხილი.

პოეტი ნ. ა. ნეკრასოვი у ბგერის წარმოთქმით გვაგრძნობინებს 
მოსალოდნელ საშიშროებას: „Железная дорога“ – „Быстро лечу я по 
рельсам чугунным думаю думу свою“.

აქტივობა, რომელსაც ვიყენებ ფონეტიკის სწავლების დროს:
ბავშვმა რომ ბგერას ყურადღება მიაპყროს, მას ხან ხმამაღლა, ხან 

წყნარად, ხან სიმღერით, ხან სიცილით, ყოველთვის სხვადასხვაგვარად, 
ცოცხლად და მხიარულად წარმოვთქვამ, რათა ბავშვმა იგრძნოს ეს ბგერა. 
ბგერა მოძრაობს, ურტყამს, სული ცოცხლდება...
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ბგერების აღქმისას ვიყენებ ს. მარშაკის ლექსს „ყველაფერზე ამ ქვეყნად“:

ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ბავშვები ნახატებს წარმოადგენენ, უფრო კარგად იმახსოვრებენ იმ ბგერებსა 
და სიტყვებს, რომლებშიც ეს ფონემები გვხვდება. ვიზუალურად წარმოსახავენ ბგერას, რომელსაც ისინი 
მრავალ მნიშვნელობას ანიჭებენ. შემდეგ ვაწყობ კლასში თამაშს – ვინ უფრო კარგად, კინესტიკურად 
წარმოადგენს ამ ბგერას, ასევე, ბავშვებმა უნდა წაიკითხონ ლექსი, რომელშიც ამ ბგერის შემცველი სიტყვა 
გვხვდება. კლასი ცოცხლდება და გაკვეთილით კმაყოფილი ვრჩები...

Аист жил у нас на крыше, 
А в подполье жили мыши.
Бегемот разинул рот - 
Булку просит бегемот.
Воробей влетел в окно, 
В кладовой клюет пшено.
Гриб растёт среди дорожки, 
Голова на тонкой ножке.
Дятел жил в дупле пустом, 
Дуб долбил, как долотом.
Ель на ёжика похожа: 
Ёж в иголках, ёлка тоже.
Жук упал и встать не может, 
Ждёт он, кто ему поможет.
Звёзды видели мы днём 
За рекою над Кремлём.
Иней лёг на ветви ели, 
Иглы за ночь побелели.
Кот ловил мышей и крыс, 
Кролик лист капустный грыз.
Лодки по морю плывут, 
Люди вёслами гребут.
Мёд в лесу медведь нашёл: 
Мало мёда, много пчёл.
Hосорог бодает рогом - 
Hе шутите с носорогом.
Ослик был сегодня зол: 
Он узнал, что он - осёл.

Панцирь носит черепаха, 
Прячет голову от страха.
Роет землю серый крот - 
Разоряет огород.
Спит спокойно старый слон, 
Стоя спать умеет он.
Таракан живёт за печкой, 
То-то тёплое местечко.
Ученик учил уроки - 
У него в чернилах щёки.
Флот плывёт к родной земле, 
Флаг на каждом корабле.
Ходит по лесу хорёк - 
Хищный маленький зверёк.
Цапля важная, носатая 
Целый день стоит, как статуя.
Часовщик прищурил глаз: 
Чинит часики для нас.
Школьник, школьник, ты - силач: 
Шар земной несёшь, как мяч.
Щеткой чищу я щенка, 
Щекочу ему бока.
Эта кнопка и шнурок - 
Электрический звонок.
Юнга, будущий матрос, 
Южных рыбок нам привёз.
Ягод нет кислее клюквы, 
Я на память знаю буквы.
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ქართველ ქალ 
მოჭადრაკეებს კიდევ 
ერთი ჩემპიონი 
შეემატა –
17 წლის ნინო ხომერიკი
ევროპის ჩემპიონია
ავტორები: ქეთი კვიტატიანი, ეკა ჯამაგიძე

ქართველ ქალ მოჭადრაკეთა წარმატების 
ისტორია „ნონადან იწყება და საბედნიეროდ დღემდე 
გრძელდება. ქართველ ქალებს ტრადიციულად 
შრომისმოყვარეობა და შინაგანი დისციიპლინა 
შველით!“ – ამბობს 
ჩვენთან საუბარში 
მოჭადრაკე გიორგი 
ხომერიკი, რომელიც 
ევროპის ჩემპიონი 
ქალი მოჭადრაკის ნინო 
ხომერიკის მამა და 
მასწავლებელია. ნინო 
მხოლოდ 17 წლისაა, 
მაგრამ სპორტის ამ 
სახეობაში იმდენი 
ჯილდო აქვს მიღებული, 
რომ ვერ დავთავალეთ – 
„საქართველოს 10-გზის 
ჩემპიონია 10, 12, 14, 
16, 18 და 20 წლამდე გოგონებში, ბევრჯერ ყოფილა 
ბიჭების ტურნირების გამარჯვებულიც, მსოფლიოსა 

და ევროპის ყველა 
პირველობაზე 
ხუთეულს მიღმა 
თითქმის არ რჩებოდა!“ (გ. ხომერიკი). 2015 

წლის 30 სექტემბერს „ხორვატიის ქალაქ 
პორეჩში დამთავრდა 8-დან 18 წლამდე 
მოჭადრაკეთა ევროპის პირველობა, სადაც 
18 წლიანებში შესანიშნავად ითამაშა 
ახალგაზრდა ქართველმა მოჭადრაკემ 
ნინო ხომერიკმა. მან ტურნირში 9-დან 8 
ქულა აიღო, რითიც თავისი პოლონელი 
მოწინააღმდეგე დაამარცხა და ევროპის 
ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა“ (www.
chessgames.com). დაჯილდოების 
საღამოს კულმინაცია ევროპის ჩემპიონის 
აუზში ჩაგდება გახდა: „ტურნირის 
დასაწყისში მეგობრებს დავპირდი, თუ 
ჩემპიონი გავხდებოდი, ტანსაცმლიანად 
გადავხტებოდი აუზში! ერთ-ერთმა 

მეგობარმა კი მითხრა: „შენ ჩემპიონი გახდი და მე 
გადაგაგდებო!“ საღამოს, დაჯილდოების შემდეგ 
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ისე აცივდა, ყველანაირად ვეცადე დაპირებისათვის 
თავი ამერიდებინა, თუმცა დაპირება დაპირებაა... 

თან წყალმა 
გამომაფხიზლა, 
მახსოვს, 
ბოლო ტურში 
მოწინააღმდეგემ 
საათი 
გააჩერა, ხელი 
ჩამომართვა და 
მითხრა: „con-
gratulations!“ 
– შოკირებულმა 
ვუთხარი 
მადლობა! 
რამდენიმე 
მსაჯი მოვიდა 
და მომილოცა, 

სათამაშო დარბაზის გარეთ რომ გავედი, მეგობრები 
ოვაციებით დამხვდენ, მხოლოდ მაშინ მივხვდი, 
რომ ჩემპიონის ტიტული ჩემი იყო. ამ საოცარი 
გრძნობის განცდას ყველა ადამიანს ვუსურვებ“ (ნინო 
ხომერიკი).

– როგორ ემზადებოდი ევროპის 
ჩემპიონატისათვის?

– ევროპის ჩემპიონატამდე 4 დღით ადრე 
ჩამოვედი რუსეთიდან, სადაც ვითამაშე 20 
წლამდე მსოფლიო ჩემპიონატი გოგონებში. 
ამ ორი ტურნირისათვის მზადებას საკმაოდ 
სერიოზულად მოვეკიდე. თითქმის მთელი ზაფხულის 
განმავლობაში ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი 
ვარჯიშს როგორც ჭადრაკში, ისე ფიზიკურს. შედეგმაც 
არ დააყოვნა.
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– როგორი განცდაა, როცა ჩემპიონი 
ხდები?

– გამოცდლი მაქვს ვიცე-ჩემპიონობაც და 
ბრინჯაოს მედლის მოპოვებაც, თუმცა არაფერი არ 
შეედრება ჩემპიონობას. ეს არის გრძნობა, რომლის 
გადმოცემა შეუძლებელია.

 
– ნინო, როგორია შენი ერთი სამუშაო 

დღე და რა ადგილს იკავებს ამ დღის 
განმავლობაში საჭადრაკო დაფასთან 
ურთიერთობა?

– არის დღეები, როდესაც მთელი დატვირთვით 
მხოლოდ ჭადრაკში ვმეცადინეობ. რადგან ჯერ კიდევ 
სკოლის მოსწავლე ვარ, გამოცდებისათვის მზადებაც 
მიწევს, ამის გამო ხანდახან საკმარის ყურადღებას 
ვერ ვუთმობ ჩემს პროფესიას, თუმცა როგორი 
დაკავებულიც არ უნდა ვიყო დღის განმავლობაში, 
ვცდილობ ჭადრაკს დრო მაინც დავუთმო (2-3 
საათი), ფიზუკურ ვარჯიშს არასოდეს ვივიწყებ, 
ფიზიკური ვარჯიში საკუთარი თავის მობილიზებაში 
მეხმარება და უფრო თავდაჯერებულს მხდის.

– სკოლის დამთავრების შემდეგ სად 
აპირებ სწავლის გაგრძელებას?

– სკოლას მომავალ წელს ვამთავრებ. 
გადაწყვეტილი არ მაქვს სად გავაგრძლებ სწავლას. 
ვფიქრობ, ერთი წელი დავისვენებ, შემდეგ კი 
აუცილებლად ვგეგმავ უმაღლეს სასწავლებელში 
ჩაბარებას. უმაღლესი განათლება ჩემთვის 
მნიშვნელოვანია, ჭადრაკთან ერთად, რა თქმა უნდა!

– ძნელია იყო მოჭადრაკე?
– ვერ ვიტყვი, რომ იოლია. იმისათვის, რომ იყო 

კარგი მოჭადრაკე, ძალიან დიდი შრომაა საჭირო, 
ბავშვობიდანვე გიწევს ბევრი რამის გვერდზე 
გადადება იმისათვის, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიო.   
ალბათ აუცილებელია მშობელმაც აკონტროლოს 
ბავშვი და აიძულოს მეცადინეობა, თუმცა არ უნდა 
მოაბეზროს თავი და არ უნდა წაართვას ბავშვობა.

 
„რადგან მამა უკვე საქართველოს 

დამსახურებული მწვრთნელი ჰყავდათ და ოჯახში 
ჭადრაკი პრიორიტეტული სპორტი იყო, ნინო და 
ქეთევანი, მისი უფროსი და, პატარაობიდანვე 
თამაშობდნენ ჭადრაკს. ნინოს ნიჭი მის საოცარ 
შრომისმოყვარეობასა და გამარჯვების სურვილში 
გამოიხატა! ბავშვობიდანვე წარმატებული 
მოჭადრაკეა. საერთოდ, გამეორება ცოდნის დედაა 
ანუ მრავალჯერადი ვარჯიშია წინსვლის წინაპირობა 
ყოველთვის“ (გიორგი ხომერიკი).
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რაჭა ჩემი 
სიყვარული
ავტორი: გერონტი ხიდეშელი
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ვინ იყო შაქრო 
მაღალაშვილი?
ავტორი: თამაზ ჯოლოგუა

ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობაში „შელოცვა 
რადიოთი“ „ძველი ქართველი დარდიმანდის“ ტიპურ 
წარმომადგენლად აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის 
მემკვიდრესთან, პოეტსა და საზოგადო მოღვაწე 
გიორგი შარვაშიძესთან (1846-1918) ერთად 
დასახელებულია შაქრო მაღალაშვილი („...ძველი 
ქართველი დარდიმანდი, ვინმე გიორგი შერვაშიძე 
ან შაქრო მაღალაშვილი, თუ შეამჩნევდა, რომ 
დასცვენოდა უმანკოების ფიფქი“).

ვინ იყო შაქრო მაღალაშვილი?

ლუარსაბ (შაქრო) ალექსანდრეს ძე 
მაღალაშვილი (1839-1907) იყო საზოგადო მოღვაწე, 
„თერგდალეული“ (ილია ჭავჭავაძესთან ერთად 
სწავლობდა პეტერბურგის უნივერსიტეტში. ილიამ 
მას უძღვნა ლექსი „მტკვრის პირას“), „ქართველთა 
შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების“ დამფუძნებელი წევრი (1879), 1880-
იან წლებში თბილისის მაზრის, ხოლო 1891-1894 
წლებში თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურობის 
წინმაძღოლი („მარშალი“), სამოქალაქო მრჩეველი 
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(„სტატსკი სოვეტნიკი“), წმ. 
ანას, წმ. სტანისლავისა და 
წმ. ვლადიმირის ორდენების 
კავალერი, სიცოცხლის 
ბოლო წლებში ცხოვრობდა 
პეტერბურგში, სადაც რუსეთის 
იმპერატორის ამალაში შედიოდა 
კამერჰერის ჩინით. 1894 
წელს „კვალში“ (N25, გვ. 
1-2) ლუარსაბ მაღალაშვილის 
ღვაწლი ასეა დახასიათებული: 
„თავადი ლ. ა. მაღალაშვილი 
ერთს იმ ბრწყინვალე 
გუნდს მესამოცე წლების 
განათლებულის ქართველის 
თაობისას ეკუთვნის, რომელმაც 
ქართულ ლიტერატურაში 
და საზოგადოებაში შეიტანა 
ცხოველმყოფელი მოქმედება, 
განაღვიძა მცონარეობისაგან 
ჩვენი საზოგადოება, დაძრა 
ერთი ადგილიდან და დააყენა 
იგი წარმატების გზაზე“.

1882 წელს ლუარსაბ 
მაღალაშვილმა გაზეთ 
„გოლოსში“ (პეტერბურგი, 
N70) უპასუხა მიხეილ კატკოვის 
რედაქტორობით გამომავალი 
გაზეთის, „მოსკოვსკიე 
ვედომოსტის“ („მოსკოვის 
უწყებანი“), გამოხდომას, როცა 
ამ შოვინისტური სულისკვეთების 
გაზეთმა ქართველებს 
ურჩია: დავით ერისთავის 
„სამშობლოს“ დადგმის 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 
ქართული დროშები გოდფრუას 
ცირკს მიჰყიდეთო (როგორც 
მოგვიანებით გაირკვა, ამ ხელმოუწერელი პასკვილის 
ავტორი იყო საქართველოში მცხოვრები რუსი 
პედაგოგი სტეფანე რიჟოვი. ცნობილია ხსენებულ 
ფაქტზე ილიას უმწვავესი რეაქცია – „კატკოვის 
პასუხად“). 

ლუარსაბ მაღალაშვილის პასუხი, რომელიც 
მაშინვე ითარგმნა ქართულ ენაზე და გაზეთ 
„დროებაში“ გამოქვეყნდა (1882, N61), ვფიქრობთ, 
XIX საუკუნის ქართული პუბლიცისტიკის საინტერესო 
ფურცელია და ამიტომ აქ მას სრულად ვიმოწმებთ:
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„მოსკოვის უწყებების“ მე-44 ნომერში 
დაბეჭდილია თფილისიდამ გაგზავნილი 
კორრესპონდენცია, რომელიც სავსეა უმართებულო 
და გამოუწვეველის შეურაცხყოფითა; ეს 
შეურაცხყოფა ისეთს საგანს შეეხება, რომელიც 
ყოველის ხალხისათვის წმინდა და ნაციონალურ 
დიდების კუთვნილებას შეადგენს. ქართულს 
სცენაზედ ისტორიულ დრამმის წარმოდგენამ, 
რომელშიაც გამოხატულია სპარსელების თავდასხმა 
საქართველოზე, მიზეზი მისცა მოსკოვის გაზეთს 
– ძნელად დასაჯერებელი კია ეს – ქართველებს 
სეპარატიზმი შესწამოს და ამასთანავე ბ-ნ კატკოვს 
არ შერცხვა რჩევა მოეცა, კარგი იქნებაო, რომ 
ქართველებმა თავისი დროშები პანტომიმის 
დასამშვენებლად ცირკში გაჰყიდონო. რამდენათაც 
შესაძლებელია ერთად მოთავსება „სეპარატიზმის“ 
წარმოდგენისა და იმ თავგანწირულ ერთგულებისა, 
რომელიც საზოგადო სამშობლოსათვის თავის 
სისხლის ღვრით აღმოუჩენიათ ქართველებს 
თითქმის ერთის საუკუნის განმავლობაში – ეს რუსის 
საზოგადოებამ გადასწყვიტოს.

რაიცა შეეხება ქართველთა დროშის 
შეურაცხყოფას, ვკითხულობთ: რომელ ქართველთ 
დროშებზე ლაპარაკობს გაზეთი?

იმ დროშაზედ ხომ არა, რომლის კალთის ქვეშ 
საქართველო, ვითარცა „ქრისტიანეთა წინამორბედი 

სიმაგრე მაჰმადიანობის წინააღმდეგ“, 
თორმეტის საუკუნის განმავლობაში 
თავის შვილების სისხლით სახელოვნად 
იცავდა მართლმადიდებელ ჯვარსა, იმ 
ჯვარსა, რომელიც იმან „მეცხრამეტე 
საუკუნის კარებამდინ მიიტანა“? ან იქნებ 
იმ დროშებზე ლაპარაკობდეს ხსენებული 
გაზეთი, რომელიც უბოძა ქართველ 
ხალხს: ერთი – იმპერატორმა ნიკოლოზ 
პავლეს ძემ რუსის ტახტის ერთგულებისა 
და სამშობლოს წინაშე დამსახურებისთვის 
და მეორე წმ. გიორგის დროშა, რომელიც 
მიცვალებულმა იმპერატორმა ალექსანდრე 
ნიკოლოზის ძემ უბოძა ჩოლოქთან მამაცურ 
ბრძოლისათვის 4 ივნისს 1854 წ.?

ყველა ეს ის დროშებია, რომელიც 
ქართველთა მაღლად ეჭირათ ხელში, 
რომელსაც სახელოვანად იცავდნენ 

და რომლითაც მცირე აზიის მინდვრებში, 
ჩერქეზის, ჩეჩნისა და დაღესტნის სიმაგრეებზე 
დაიმსახურეს თავის ხელმწიფეთა ნდობა რუსეთისა 
და საქართველოს საუკეთესო შვილთა სისხლის 
დაღვრით. მაშ რომელ ამ დროშათაგან გვირჩევენ 
„მოსკ. უწყებები“, რომ ცირკს გარდავცეთ?

დედა-მიწაზე არ მოიპოვება ბარბაროსი, 
რომელიც პატივს არა 
სცემდეს იმ საერო 
წმიდანს, რომელიც 
წარმომადგენელია, 
ემბლემაა ერის 
სახელისა და 
ნაციონალურ 
ღირსებისა. 
მოსკოვის გაზეთი 
აქაც გამოსარიცხი 
შეიქნა და რამდენად 
სანატრელი და 
სასიქადულოა ამ 
გვარი იმის ქცევა, 
– ამის დაფასება 
საზოგადოებისათვის 
მიგვინდვია; ჩვენ კი დარწმუნებული ვართ, რომ 
რუსის საზოგადოება ღირსეულად დააფასებს 

რუბრიკა: საავტორო სვეტი

შაქრო მაღალაშვილის ოჯახი

სპექტაკლ სამშობლოს აფიშა
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სცენა სპექტაკლიდან სამშობლო

მეორე რიგში მარცხნიდან პირველი შაქრო მაღალაშვილი

„მოსკოვის უწყებების“ ამ 
„პატრიოტულ“ მოქმედებას, 
რომლისთვისაც ჩვენ შესაფერი 
სახელიც კი ვერ მოგვიძებნია.“

ლუარსაბ მაღალაშვილი 
იყო უაღრესად კოლორიტული, 
იმპოზანტური გარეგნობის 
პიროვნება და, მიუხედავად 
სოლიდური საზოგადოებრივი 
მდგომარეობისა, მისთვის არც 
ცხოვრების „დარდიმანდული“ 
წესი იყო უცხო – მოლხენა 
უყვარდა და, როგორც ჩანს, 
ქალის ყადრიც იცოდა. 
ამ მხრივ, საგულისხმოა 
ლუარსაბის ქალიშვილის 
– ელენე მაღალაშვილის – 
მოგონება: „სამოციან წლებში, 
სტუდენტობის არეულობის 
დროს, ქ. პეტერბურგში ილია ჭავჭავაძე... მამაჩემს 
შეხვდა ქუჩაში, გააჩერა და ურჩია, იმავე წამს 
წასულიყო თავის ბინაზე, დაეწვა ყველა წიგნი 
და ქაღალდი, რომლითაც მას ბრალს სდებდნენ 

სტუდენტების არეულობაში მონაწილეობის გამო და 
საერთოდ რევოლუციის საქმეში, რადგანაც სწორედ 
იმ დღეს, საღამოს მოელოდნენ სტუდენტთა შორის 
ალყას, ჩხრეკას და დაპატიმრებას... მამაჩემი მაშინვე 
ჩაჯდა ტრანსპორტში და გაემგზავრა სახლისაკენ... 

მაგრამ გზაზე მოულოდნელად 
შეხვდა ბოშა ქალს, რომლითაც 
ის გატაცებული იყო და 
საქმე სხვანაირად შეეცვალა. 
სიყმაწვილემ და მოუფიქრებლობამ 
დასძლიეს ის, სრულიად დაავიწყეს 
ილიას რჩევა...“ („საისტორიო 
მოამბე“. ტ. 55-56. 1987, გვ. 146).

იქვე ელენე მაღალაშვილი 
იმასაც აღნიშნავს, რომ 1907 
წელს მძიმედ დაავადებული 
ლუარსაბი თბილისში იმ მიზნით 
დაბრუნდა, „რომ სამშობლოში 
მომკვდარიყო“.

ლუარსაბ (შაქრო) 
მაღალაშვილი გარდაიცვალა 
თბილისში 1907 წლის 28 მარტს. 
დაკრძალულია მშობლიურ სოფელ 
თელოვანში.
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სორბონა
თარგმნა: მარია აბრამოვიჩმა

ინტერვიუ ჩაწერა: ოლინკა ნადირაძემ

საფრანგეთი ყოველთვის გამოირჩეოდა 
მაღალი დონის განათლების სისტემით. ფრანგული 
სასწავლებლები ცნობილია მთელს ევროპაში. მათ 
შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს სორბონის 
უნივერსიტეტს. ძველი დროიდან მოყოლებული 
სორბონის სახელი (ფრანგ. Sorbonne) უდიდეს 
ცოდნას უკავშირდება. სორბონა არა მხოლოდ 
ფრანგული, არამედ კლასიკური ევროპული 
განათლების ეტალონია.

საფრანგეთისა და პარიზის სიამაყე, სორბონის 
უნივერსიტეტი თავის სახელს საფრანგეთის მეფის 
ლუი IX-ის მოძღვრის, თეოლოგის, რობერ დე 
სორბონისაგან იღებს, რომელმაც 1257 წელს 
პარიზში კოლეჯი დააარსა. ეს ის პერიოდია, 
როდესაც პარიზი უკვე დიდი პოპულარობით 
სარგებლობს და იქ მრავალი ახალგაზრდა 
მიისწრაფვის არა მხოლოდ საფრანგეთიდან, 
არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც. რობერ დე 
სორბონის კოლეჯში ისწავლებოდა თეოლოგია 
და ეს სასწავლებელი განკუთვნილი იყო ღარიბი 
მოსწავლეებისათვის. კოლეჯი აღჭურვილი იყო 
ბიბლიოთეკით, სამლოცველოთი და საძინებლებით. 
რაც შეეხება თავად პარიზის უნივერსიტეტს, ის 1215 
წელს რამდენიმე სკოლის გაერთიანების შედეგად 
დაარსდა და მოიცავდა სამართლის, თეოლოგიის, 
მედიცინისა და ხელოვნების ფაკულტეტებს. 
უნივერსიტეტის სტუდენტებს ფრანგები, 
პიკარდიელები, ნორმანები და ინგლისელები 
შეადგენდნენ. საუკუნეების განმავლობაში 
სორბონის კოლეჯი მჭიდროდ იყო დაკავშირებული 
პარიზის უნივერსიტეტთან. მოგვიანებით კოლეჯი 
უნივერსიტეტს შეუერთდა და თეოლოგიის 
ფაკულტეტად იქცა, უნივერსიტეტმა კი სორბონის 
სახელი მიიღო. სობონა იყო ადგილი, სადაც 
ხშირად ეწყობოდა ფილოსოფიური თუ პოლიტიკური 
დებატები. 

1622 წელს კარდინალი რიშელიეს ბრძანებით 
უნივერსიტეტი განაახლეს. 1792 წელს, საფრანგეთის 

რევოლუციის დროს, სორბონის უნივერსიტეტი 
დაიხურა. რამდენიმე წელიწადში კი იქ სახელოსნო 
გაიხსნა. უნივერსიტეტი აღდგა მხოლოდ ლუი XVIII-ის 
მეფობის დროს, რომელმაც აქ ფრანგული აკადემია 
დააარსა.

შუა საუკუნეებში პარიზის უნივერსიტეტი ერთ-ერთ 
ყველაზე ცნობილ სასწავლებლად ითვლებოდა, 
ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ იმ დროის ყველაზე 
ცნობილი მოაზროვნეები და მეცნიერები იქ იღებდნენ 
განათლებას. ასეთები არიან: ფილოსოფოსი და 
ღვთისმეტყველი თომა აქვინელი; ფიზიკოსები 
და ნობელის პრემიის ლაურეატები მარია 
სკლადოვსკაია-კიური და პიერ კიური; მწერალი 
და პოეტი, სიურრეალიზმის ფუძემდებელი ანდრე 
ბრეტონი; საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა 
მიტერანი და სხვები.

უკანასკნელი დიდი ცვლილება სორბონის 
უნივერსიტეტში 1968 წელს, „მაისის რევოლუციის“ 
პერიოდში მოხდა. ამ დროს დაიწყო სტუდენტური 
გამოსვლები, რასაც ფრანგული განათლების 
სისტემის სრული ცვლილება მოჰყვა. სორბონის 
უნივერსიტეტი 13 ავტონომიურ უნივერსიტეტად 
დაიშალა, რომლებიც პარიზსა და მის გარეუბნებშია 
განლაგებული. ამ უნივერსიტეტებიდან 
ფორმალურად 4 ითვლება სორბონის მემკვიდრედ. 

რუბრიკა: უმაღლესი განათლება
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ესენია: პარიზი-1 (Paris I) – ასევე ცნობილი, როგორც 
პანთეონი სორბონა; პარიზი-3 (Paris III) ანუ ახალი 
სორბონა; პარიზი-4 (Paris IV) ანუ პარიზი სორბონა 
და პარიზი-5 (Paris V) – ასევე ცნობილი, როგორც 
რენე დეკარტის უნივერსიტეტი.

პანთეონი სორბონის 
(Paris I) სახელწოდება 
პანთეონის მოედანს 
უკავშირდება, 
რომელზეც მდებარეობს 
უნივერსიტეტი. 
უნივერსიტეტი 

სამართლის, ეკონომიკის, ისტორიის, არქეოლოგიის, 
ფილოსოფიისა და პოლიტიკური და სოციალური 
მეცნიერებების ფაკულტეტებს მოიცავს. პანთეონ 
სორბონაში სწავლობდნენ როგორც საფრანგეთის, 
ასევე სხვა ქვეყნების გამოჩენილი ადამიანები. მათ 
შორის არიან: საფრანგეთის ყოფილი მინისტრები 
მიშელ ალიოტ-მარი, ჟან-ლუი ბორლო და სხვები, 
ასევე გვინეის პრეზიდენტი ალფა კონდე და 
გაბონის პრეზიდენტი ალი ბონგო ონდიმბა. 2002-
2004 წლებში პანთეონ სორბონაში პოლიტიკური 
მეცნიერებების ფაკულტეტზე საერთაშორისო 
ურთიერთობების სპეციალობით სწავლობდა 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი 
ღარიბაშვილი.

ახალი სორბონა (Paris 
III) მდებარეობს სორბონის 
ქუჩაზე. უნივერსიტეტს 
აქვს ჰუმანიტარული 
მიმართულება და მოიცავს 
ფრანგული და ლათინური 
ენების, ლიტერატურის, ფონეტიკის, ასევე, 
კინოხელოვნების ფაკულტეტებს. უნივერსიტეტის 
კურსდამთავრებულები არიან ცნობილი ფრანგი 
რეჟისორები ოლივიე ასაიასი, არნო დეპლეშენი და 
სხვები.

ახალი სორბონის მსგავსად 
პარიზი სორბონასაც (Paris IV) 
აქვს ჰუმანიტარული განხრა. 
უნივერსიტეტი ფრანგული 
ენისა და ლიტერატურის, 
ბერძნული, გერმანული და 
სხვა ენების პროგრამებს 

მოიცავს. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს 
შორის ბევრი მწერალია: ეტელ ადნანი, კარლოს 

ალვარადო ლარუკო და სხვები.

რენე დეკარტის 
უნივერსიტეტი ანუ 
პარიზი-5 (Paris V) 
მოიცავს მედიცინის, 
ფარმაკოლოგიისა 
და ბიოლოგიის 
ფაკულტეტებს. 

სორბონა დღესაც რჩება პრესტიჟულ 
სასწავლებლად და არ კარგავს აქტუალურობას. 
საკუთარ სტუდენტებს სორბონა სთავაზობს უმაღლესი 
ხარისხის განათლებასა და სპეციალობების ფართო 
არჩევანს. დღევანდელი სორბონა არ არის ერთი 
კონკრეტული უნივერსიტეტი, არამედ რამდენიმე 
სასწავლებლის კონგლომერატს წარმოადგენს, 
რომლებსაც საერთო სახელწოდება აერთიანებს.

სორბონის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული 
ქალბატონი ვერონიკა მეტონიძე ჩვენთან 
საუბრისას აღნიშნავს: „ძალიან თბილი მოგონებები 
მაკავშირებს პარიზსა და სორბონის უნივერსიტეტთან. 
უნივერსიტეტის მთავარი შარმი ალბათ არის მისი 
ისტორიული ადგილმდებარეობა და სწავლის 
უძველესი ტრადიციები. შუა საუკუნეებში ის ცნობილი 
იყო, როგორც თეოლოგ მოაზროვნეთა აკვანი. 
მოგვიანებით კი ეს უნივერსიტეტი ჩამოყალიბდა 
სეკულარული განათლების პროგრესული აზროვნების 
კერად. იგი უდიდეს როლს თამაშობდა საფრანგეთის 
განვითარების ყველა პერიოდში. სორბონაში მიიღეს 
განათლება თომა აქვინელმა, ჯონ კალვინმა, ვიქტორ 
ჰიუგომ, ონორე დე ბალზაკმა, პიერ და მარია 
კიურებმა და მრავალმა სხვამ. თვითონ ის ფაქტი, 
რომ დადიხარ იმავე ქუჩებში და იმავე შენობებს 
ხედავ, რომლებშიც უდიდესი ფრანგი მწერლები 
და მეცნიერები შენამდე მოღვაწეობდნენ, ძალიან 
დადებითად მოქმედებს. მე ახლა ამერიკაში ვმუშაობ 
და იურიდიული ფრანგულის ცოდნა ხშირად აქაც 
მაძლევს უპირატესობას კონკრეტული საქმეების 
წარმოებისას. „სორბონა“ ის კრებითი სახელია, 
რომელიც მოიცავს რამდენიმე უნივერსიტეტს, 
თითოეულს აქვს თავისი სპეციფიკა და ისინი 
მიმოფანტულია პარიზის სხვადასხვა უბანში. მე 
ვიყავი პარი-1 – პანთეონ სორბონაში, რომელიც 
პარიზის შუაგულშია, პანთეონთან და ლუქსემბურგის 
სასახლესთან ახლოს. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა 
გასვლითი ლექციები და შეხვედრები ლუქსემბურგის 
სასახლეში, იუსტიციის სასახლეში და ა. შ“.
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სამოქალაქო განათლების 
ოლიმპიადა – ოქსფორდში 
გატარებული 20 დღე
ავტორი: ანა ბაიაძე, ქ. თბილისის 71-ე საჯარო სკოლის მოსწავლე

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მოქალაქე“ და „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“ 
მეორე წელია ერთობლივად ატარებენ სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადას საქართველოს 
სკოლების IX-XII კლასების მოსწავლეებისათვის. ოლიმპიადა ტარდება ქართულ, რუსულ, სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე სამ ტურად. მესამე ტურის ბოლოს ვლინდება ოლიმპიადაში გამარჯვებული 20 
მონაწილე. გამარჯვებული მოსწავლეები მიემგზავრებიან უცხოური ენების (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული) კურსებზე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში.

კონკურსის მონაწილეებს შორის განსაკუთრებით 
აქტუალური იყო. როგორც შემდგომში გავარკვიე, 
20 გამარჯვებულიდან არც ერთისათვის არ 
ყოფილა გამარჯვება თვითმიზანი, უბრალოდ, 
ყველა ცდილობდა გამოეყენებინა შანსი – მიეღო 
მონაწილეობა სრულიად განსხვავებულ, აქამდე 
უპრეცენდენტო  კონკურსში. 

პირველი ტური სკოლებში ჩატარდა. ინტერესი 
ძალიან დიდი იყო და ეს ციფრებზეც აისახა – 
საქართველოს ყველა რეგიონის 1277 სკოლიდან 22 
000 მოსწავლეზე მეტი მონაწილეობდა. 

ჩემს სკოლაში სამოქალაქო განათლება ერთ-
ერთი პრიორიტეტული საგანია. გვაქვს საკმაოდ 
აქტიური კლუბი, რომელმაც უამრავი პროექტი 
განახორციელა და ბევრ კონკურსში მიიღო 
მონაწილეობა. ამიტომ პირველ ტურში სკოლიდან 
საკმაოდ ბევრმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. 
არ დამავიწყდება, როგორ ვედექით მხარში 
ერთმანეთს ოლიმპიადის მონაწილეები. ჩვენ, 
კონკურენტები პრაქტიკულად ერთმანეთის ყველაზე 
დიდი გულშემატკივრები და მხარდამჭერები ვიყავით. 
ამ ოლიმპიადამ შეძლო და გააერთიანა კლასები, 
მოსწავლეები და მასწავლებლები, მთლიანად 
სკოლა... 

„ხანდახან ოცნებები ხდება“ – ეს ყველამ 
ვიცით... თუმცა 22 000 ღირსეულ მონაწილეში 
20 გამარჯვებულს შორის მოხვედრა ნამდვილად 
ოცნებაზე მეტი იყო. ძველი ოლიმპიური დევიზი – 
„მთავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება“ – ამ 
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დაძაბული მეორე და მესამე ტურების შემდეგ 
ფინალური ეტაპი მაინც ყველაზე რთული აღმოჩნდა. 
თავდაჯერებულმა შევაღე პრეზენტაციების გასამართი 
ოთახის კარი – ვიცოდი, ჩემი წარმატებით ძალიან 
ბევრ ადამიანს გავახარებდი. ეს იყო ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც 
ამ კონკურსმა მომცა – დამანახა, 
რა ძალა აქვს ერთობასა და 
მეგობრების, ნაცნობების, 
უბრალოდ კეთილისმსურველების 
გვერდში დგომას.

განსაკუთრებით დამამახსოვრდა 
ჟიურის თითოეული წევრის 
მონდომება, ყოფილიყვნენ 
ზედმიწევნით სამართლიანები.

ამ პროექტში დასაძლევი 
ყველაზე დიდი სირთულე ის 
იყო, რომ დამეჯერებინა – 20 
გამარჯვებულს შორის მოვხვდი! 
ეს ყველაფერი საბოლოოდ 
მხოლოდ მაშინ გავიაზრე, როდესაც 
ოქსფორდის ქუჩებში ამოვყავი თავი 
9 ძალიან „მაგარ“ თანატოლთან 

ერთად. ამ დღიდან დაიწყო 20 დაუვიწყარი დღე, 
უამრავი მხიარული თავგადასავალი და საინტერესო 
მოგზაურობა ინგლისში.

თავდაპირველად სწავლით გადაღლილებს 
გვიჭირდა ყოველ დღე შვიდი საათის განმავლობაში 
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გაკვეთილებზე ყოფნა. თუმცა ჩვენი მასწავლებლები 
იმდენად საინტერესოები, უბრალოები და 
მეგობრულები აღმოჩნდნენ, რომ მალე 
მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა. თანდათან 
გავხალისდით, ძალა და ენერგია მოგვემატა.

ყოველთვის გამაბედნიერებს იქ გატარებული 
ნებისმიერი დღის გახსენება. იყო ძალიან ბევრი 
თამაში, ინტერვიუ, დებატი სხვადასხვა თემაზე – 
ფილმებზე, მუსიკაზე, ხელოვნებაზე, უბრალოდ 
ჩვენს მსოფლმხედველობაზე... და შენ „ყოველი 
გაკვეთილის შემდეგ ხდებოდი უფრო უკეთესი, 
ვიდრე იყავი!..“ 

ბანაკის ხელმძღვანელები მოწყენის საშუალებას 
არ გვაძლევდნენ. ყოველ საღამოს დაგეგმილ 
ღონისძიებას ყველანი დიდი ინტერესით ველოდით. 
ვიცოდით, რომ იმედები არ გაგვიცრუვდებოდა. 
მართლაც, არ გვაკლდა უამრავი სპორტული 
აქტივობა, ნაოსნობა, ვიქტორინა, კინო, თეატრი, 
ყინულზე სრიალი, ტალანტ-შოუები, საღამოს 
წვეულებები, მასკარადები...

დაუვიწყარი იყო ექსკურსიები ლონდონში, ბატში, 
კემბრიჯსა თუ ბრაიტონში. ულამაზესი, თითქოს 
XV საუკუნეში „ჩარჩენილი“ კემბრიჯის შემდეგ 
ბრაიტონის სამეფო პავილიონებმა მოგვნუსხა... არც 
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London Eye-დან და Shard-იდან დანახულ ლონდონს 
დავუტოვებივართ გულგრილები. ბატის უძველესმა 
რომაულმა აბანოებმა კი მშობლიური თბილისი, 
აბანოთუბანი გაგვახსენა... თავგზა აგვიბნია უამრავმა 
მუზეუმმა, ღია თუ დახურულმა თეატრმა, გამოფენამ...

ამ დღეებმა შეგვძინა მრავალი უცხოელი 
მეგობარი – ესპანელი, იტალიელი, ფრანგი, 
თურქი, არაბი, გერმანელი, ავსტრიელი თუ ყაზახი, 
რომელთაც ძალიან ბევრი რამ 
შეიტყვეს კავკასიაში მდებარე ერთი 
პატარა, ძალიან სტუმართმოყვარე და 
უძველესი ისტორიის მქონე ქვეყნის 
შესახებ. ბევრი მათგანი უახლოეს 
მომავალში გვესტუმრება კიდეც...

პირველ დღეს ბანაკის 
ხელმძღვანელმა გვითხრა: „დრო 
მიფრინავს, მაგრამ ამავდროულად 
ძალიან ნელა გადის“. ამ 
სიტყვების სიმართლეში ყველანი 
დავრწმუნდით... ოცმა დღემ თვალის 
დახამხამებაში გაირბინა, მაგრამ 
ამავდროულად დაგვიტოვა უამრავი 
მოგონება და ისტორია. ამ ოც დღეში 
ჩემთვის ძალიან ახლობელი და 
ნაცნობი გახდა ოქსფორდი. 

ვფიქრობ, რომ ამ კონკურსმა თავის მიზანს 
მიაღწია. ახალგაზრდებს გაუჩინა მოტივაცია, 
დაინტერესდნენ სამოქალაქო განათლებით, გახდნენ 
უკეთესი მოქალაქეები, გააქტიურდნენ... უამრავ 
ახალგაზრდას, რომლებიც სოციალური აქტივობით 
გამოირჩეოდნენ, გაუჩინა იმის შეგრძნება, რომ 
ისინი მარტო არ არიან და მათ მხარს უჭერენ. მე 
ამ კონკურსმა გამხადა უფრო მოტივირებული, 
უფრო აქტიური, უფრო მიზანდასახული და უფრო 
თავდაჯერებული. 

„განათლება და ყველაფერი, რაც მასთან 
არის დაკავშირებული, არ იძლევა სწრაფ შედეგს, 
თუმცა შესაბამისი ძალისხმევისა და ამ სფეროს 
ინვესტირების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა 
ნებისმიერი საზოგადოების განვითარება“ 
– განაცხადა ორგანიზაცია „მოქალაქის“ 
აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკოლოზ 
ჩხეტიანმა ოლიმპიადის დაწყებისას. ოლიმპიადის 
დასრულების შემდეგ კი მე, როგორც მონაწილე 
ვამბობ, რომ ამ ოლიმპიადის ჩატარებისათვის 
დახარჯული ძალისხმევა ფუჭი არ იყო. 
დარწმუნებული ვარ, 22 000 მოსწავლე დღეს 
უფრო მეტად მოტივირებული და აქტიურია, ვიდრე 
იყო... და არა მხოლოდ ისინი, გარშემომყოფნიც. 
ჩვენ, ახალგაზრდებმა დავინახეთ საკუთარი 
შესაძლებლობები და ვიგრძენით მხარდაჭერა. 
დანარჩენი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. 
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თვით-მოქმედების 
შიშის ზარი
ავტორი: არჩილ ჯორჯაძე

როცა კაცი 
დასუსტდება და 
დაუძლურდება, ის 

სხვას შეჰყურებს 
და სხვის იმედით 

სულდგმულობს. რო-
დესაც კაცი ცხოვრების 

მიზანს დაჰკარგავს და 
რწმენა გაუქარწყლდება, ტრი-

ალებს აღშფოთებული და სხვას უყურებს თვალებში, 
ეგება სხვამ მიშველოს რამეო.

ჩვენ, ქართველებს, სწორედ ამ დაუძლურებული და 
სასოება-დაკარგული ადამიანის ელფერი დაგვედო. 
მოვიღალენით თუ დავლაჩრდით, არ ვიცი, მხოლოდ 
ჩვენი თავისა აღარა გვჯერა; არ ვიცით, რის გაკეთება 
შეგვიძლიან, რის არა; არ ვიცით, რაზე დავამყაროთ 
ჩვენი იმედი. თითქოს ცხოვრების მიზანი დაგვეკარგა 
და აღარ გვესმის, რას უნდა ვემსახუროთ და რა 
დავგმოთ!

ჩვენ, უილაჯო კაცივით და გაწკეპილ მყეფარივით, 
ვღმუით და შიშით და კანკალით ვუსმენთ  თვით-
მოქმედების აზრის გამტკიცების საჭიროებაზე 
საუბარს. ეს აზრი გვეუცხოება, ისე გადავეჩვიენით 
დამოუკიდებელ მოქმედებას, ისე ცოტა გვაქვს ჩვენი 
თავის იმედი და ისე დაბნეულია, ჩვენს თვალში, 
სავალი გზა...

გვეყოფა ყავარჯნებით სიარული, დროა წელში 
გავიმართოთ, დროა გავიგოთ, რომ ჩვენი ეკონომიური 
და ეროვნული ცხოვრების გაღონიერება ერთადერთ 
ჩვენს ცდაზე, ენერგიაზე, მეცადინეობაზე და მხნეობაზე 
არის დამყარებული. სხვას ნუ შევყურებთ თვალებში, 
ნუ მოველოდებით იმას, რომ მოლოდინი ბავშვობად 
ჩამოგვერთმევა, ნუ გავიტეხთ გულს და ნუ ამოვშლით 
იმის სიღრმიდან სურვილს და ნატვრას უკეთესის 
მომავლისას!

გონიერმა კაცმა ყოველის გარემოებით უნდა 
ისარგებლოს თავის თავის სასარგებლოდო, 
გვეუბნებიან ჩვენ. ჩვენ, ქართველებმაც, უნდა 
მოვიხმაროთ გარეშე ძალა ჩვენდა სასარგებლოდო.

ჩვენ ვშიშობთ, ეს მოსაზრება უფრო 
უილაჯობის შედეგი არ იყოს, ვიდრე გონივრულად 
გამოანგარიშებული ტაქტიკა. ვშიშობთ, რომ 

აზრის სიღრმეში არ იხიზნებოდეს ჩვენი დროის 
სულმოკლეობა, ის დაძაბუნებული სულის 
მდგომარეობა, როდესაც კაცს ორის ნაბიჯის გაკეთება 
არ შეუძლიან სხვის დაუხმარებლად.

ადამიანი, რაც უფრო გონიერება ემატება მას, 
მეტს თვით-მოქმედებას იჩენს და უფრო აფართოვებს 
თავისუფლების ფარგალს. მოვიგონოთ ველური 
კაცი, რომლის გონება დაშინებული იყო მრავალგვარ 
მძლავრ ბუნების მოვლენებით, რა მხდალი და 
ფეხშეკრულია მისი მოქმედება, ის მხოლოდ იმის 
ცდაშია, რომ არ გაარისხოს მისგან შეუცნობელი 
გარეშე ძალა, რომლის ხელშია მისი სვე-ბედი. 
მოვიგონოთ ის, რომ ეს ველური კაცი, შედის რა 
წარმატებაში, იგებს და ხსნის იმას, რაც წინად 
გაუგებარი იყო მისთვის და ამის საშუალებით შეიგნებს 
თავის თავის უპირატესობას, გარეშე, წინად გაუგებარ 
საიდუმლო ძალების გავლენისაგან გამოდის და მით 
აფართოვებს თავის მოქმედების ასპარეზს.

მოვიგონოთ ისიც, რომ კაცმა, დროთა 
მსვლელობაში, სახელმწიფო პირობებში დაიწყო 
ცხოვრება და ეს სახელმწიფო თავის ძალ-დატანებით 
უფლებით მეორე ღმერთად მიაჩნდა მას. და რომ, 
ამავე დროთა მსვლელობაში, მან შეიგნო ნამდვილი 
ძალმომრეობითი ფუნქცია სახელმწიფოსი და ამასთან 
ის აზრიც, რომ მას, გონიერ ადამიანს, აქვს უნარი 
თავისი შინაური ცხოვრების მოწყობისა და ამისათვის 
საჭირო იყო გაეკვლია დამოუკიდებელ თვით-
მოქმედების ნიადაგი.

ყველას ეს უნდა გვახსოვდეს. მხოლოდ. უწინარეს 
ყოვლისა, აღვბეჭდოთ ჩვენს გონებაში ის აზრი, რომ, 
თუ ჩვენ თვითონ არ ვუშველეთ ჩვენს თავს, სხვისი 
იმედი არ უნდა გვქონდეს, რადგან სიცოცხლის უნარი 
მხოლოდ იმას ენიჭება, ვისაც აქვს ცხოვრებისათვის 
საჭირო იარაღი – თავის თავის რწმენა და 
დამოუკიდებელი მოქმედების უნარი.

ჩივილსა და წუწუნს კი თავი დავანებოთ. თუ რამე 
გაგვიკეთებია ერთი საუკუნის განმავლობაში, თვით-
მოქმედებით გავაკეთეთ და ეხლაც იმავე თვით-
მოქმედების გზას დავადგეთ.

წიგნიდან: ა. ჯორჯაძე, წერილები (სერია – „ილიას 
ბიბლიოთეკა“), თბ., 2010, გვ. 21-23. 
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ჰორიზონტი
ავტორი: ილაიალი – უსაქმური ბიჭუნა

ხანდახან მგონია ჰორიზონტს მივწვდები, 
გონება მშვიდი და აზრიც ნათელია, 
ყველაფერს ვიგრძნობ და ყველაფერს მივხვდები, 
ყველა გვერდითაა, ყველანი მშველიან. 
მოვისმენ მუსიკას, რაღაცას გიყვები, 
მინდა ყველაფერი ლამაზი გეგონოს, 
კიდეც გავიხუმრებ, კიდეც დავიღლები, 
ალბათ როგორ მინდა, შენც რომ მოგეწონო. 
ქუჩებში ნაირფერ ნათურებს კიდებენ, 
„კალяსკებს“ არწევენ სკვერებში ქალები; 
როგორ მათბობენ და როგორ მამშვიდებენ 
ჩემი მეგობრების ცისფერი თვალები. 
ოცნების გარეშე წამიც არ მქონია 
(ბავშვობას ვიგონებ, უცნაურ გადიებს), 
ხანდახან ცხოვრება იოლი მგონია – 
ვიცი, რომ ყველაფერს ყველას ვაპატიებ. 
ხანდახან ჩაქრება ყველა ლამპიონი, 
თითქოს უმიზეზო სევდა მეახლება... 
კვლავაც გათენდება ლურჯი ალიონი, 
ტკივილის გარეშეც როგორ შეიძლება?! 
ხანდახან ეჭვების თოვლი და ქარია, 
ვიგრძნობ, რომ გამხდარვარ ძალიან ბებერი... 
მივდივარ, ყოველთვის ჩემ გვერდით არიან – 
ჩემი შოპენი და ჩემი ეგზюპერი. 
რატომღაც ვმშვიდდები, რატომღაც დავღონდი 
(ღრუბლები ზღვებისკენ ღიღინით მიდიან), 
თითქოს გაფართოვდა ისევ ჰორიზონტი – 
რაც უფრო შორსაა, მით უფრო დიდია.
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ტექსტის გაშიფვრის 
საიდუმლოება
ავტორები: ქეთი კვიტატიანი, ნათია ბენდელიანი

1912 წელს ამერიკელი კოლექციონერი 
ვილფრიდ ვოინიჩი ჩავიდა იტალიაში და იეზუიტური 
კოლეჯიდან 30 ხელნაწერი შეიძინა. მათ შორის 
ერთ-ერთმა ვილფრიდის გვარი საქვეყნოდ ცნობილი 
გახადა, ეს წიგნი დღემდე მსოფლიოს ყველაზე 
ამოუცნობ ნივთად რჩება – ვოინიჩის მანუსკრიპტი 
უცნობი ავტორის მიერ უცნობი დამწერლობითაა 
შექმნილი.

რადიონახშირბადული ანალიზის მეშვეობით 
დადგინდა, რომ მანუსკრიპტი დაახლოებით 
1404-1438 წლებში დაიწერა. წიგნში მოცემული 
ერთადერთი რეალისტური ნახატი – მერცხლის 
კუდის ტიპის ქონგურებიანი ციხესიმაგრეებიანი 
ქალაქია, რომლის მსგავსიც XV საუკუნის ჩრდილოეთ 
იტალიაში იყო გავრცელებული. ბოტანიკური 
ანალიზი ჩაუტარდა წიგნში გამოსახულ მცენარეების 
ჯგუფსაც და მეცნიერთა გასაკვირად აღმოჩნდა, 
რომ მათი უმრავლესობა ამ დროისათვის ევროპაში 
გავრცელებული არ იყო და მოგვიანებით შემოვიდა 

იეროგლიფების საიდუმლოს ამოხსნის შემდეგ მეცნიერებმა ივარაუდეს, რომ შეუძლებელია 
უცნობი დამწერლობის გაშიფვრა ისეთი პარალელური ტექსტების არსებობის გარეშე, რომლებშიც 
სხვა ენებზე არაა მოცემული იმავე შინაარსის მქონე ტექსტები. ეს იყო ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში, 
მაგრამ, როგორც ჩანს, ამგვარი მოსაზრება დღემდე აქტუალურია, რადგან ჩვენს ეპოქაშიც არსებობს 
გაუშიფრავი დამწერლობები, რომელთა ამოსახსნელად საუკუნეებია მეცნიერთა მთელი თაობები 
იმტვრევენ თავს.

ამერიკიდან. გარდა ამისა, ტექსტს აქვს ძალიან 
დაბალი ენტროპია*, რაც არ არის დამახასიათებელი 
ევროპული ენებისათვის, ამით ის უფრო პოლინეზიურ 
ენათა ჯგუფს უახლოვდება, რაც ასევე დიდი 
მოულოდნელობა გახლდათ მეცნიერებისათვის, 

* გარკვეულ ენაზე შექმნილი ტექსტის, ანდა თავად ამ ენის სტატისტიკური ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრავს ინფორმაციის რაოდენობას 
ტექსტის ერთეულისათვის.

ვოინიჩის მანუსკრიპტი. იელის უნივერსიტეტი

რუბრიკა: მეცნიერება
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რადგან პოლინეზიაც არ იყო იმ დროისათვის 
აღმოჩენილი. ტექსტში არ არის არც ერთი სასვენი 
ნიშანი და ბევრი სიტყვა მეორდება ერთმანეთის 
მიყოლებით, რამაც მეცნიერ სერჯიო ტორესელას 
გაუჩინა შემდეგი მოსაზრება – ხომ არ არის ავტორი 
სპეციფიკური ფსიქიკის მქონე ადამიანი, რადგან 
ერთი სიტყვის ბევრჯერ გამეორება შიზოფრენიის 
სიმპტომია. ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება ე. წ. 
„ზიფის კანონი“, რომლის ლოგიკასაც ხელნაწერი 
უპრობლემოდ მისდევს. მათემატიკოსმა ზიფმა 
დაადგინა, რომ ყველა ბუნებრივ ენას აერთიანებს 
ერთი რამ – თუ სიტყვებს, რომლებიც ხშირად 
გვხვდება ტექსტში, რეიტინგული სიის მიხედვით 
დავალაგებთ, აღმოვაჩენთ, რომ მეორე ადგილზე 
მყოფი სიტყვა გვხვდება ორჯერ უფრო იშვიათად, 
ვიდრე ის, რომელიც პირველ ადგილზე დგას, მესამე 
ადგილზე მყოფი – სამჯერ უფრო იშვიათად და ა. 
შ. სწორედ ეს გახდა ყველაზე ძლიერი არგუმენტი 
იმისა, რომ დაედგინათ – ვოინიჩის მანუსკრიპტი 
აზრის მქონე ტექსტია, რომელიც მსოფლიო 
დამწერლობების ზოგად ლოგიკას ექვემდებარება.

ყველაზე საინტერესო დეტალი, რომელიც ამ 

მანუსკრიპტში აღმოჩნდა, მე-17 საუკუნეში დაწერილი 
პატარა წერილია, იგი წიგნში იყო ჩადებული. 
მასში იოჰანეს მარკუს მარცი კრიპტოგრაფიისა და 

შიფრების დარგში 
განსწავლულობით 
ცნობილ მეცნიერს 
– ათანასიუს 
კირხერს – 
სწერს, რომ ეს 
მანუსკრიპტი ადრე 
ეკუთვნოდა რომის 
საღვთო იმპერიის 
იმპერატორ 
რუდოლფ 
მეორეს, რომელიც 
თვლიდა, რომ 
იგი ინგლისელმა 
ბერმა როჯერ 
ბეკონმა დაწერა. ტექსტის ბოლოს მარცი სთხოვს 
კირხერს დაეხმაროს ტექსტის გაშიფვრაში. როჯერ 
ბეკონი მე-13 საუკუნის უდიდეს მეცნიერად და 
გამომგონებლადაა მიჩნეული (მაგ., მას ეკუთვნის 
პირველი სათვალის იდეა), მაგრამ მის ნაშრომებთან 
ვოინიჩის მანუსკრიპტის ტექსტის შედარება და 
დაკავშირება უშედეგო აღმოჩნდა.

მე-20 საუკუნის 80-იან 
წლებში ა. ლევიტოვმა 
გამოსცა წიგნი, რომელშიც 
მანუსკრიპტს კატართა 
საიდუმლო დამწერლობად 
მოიხსენიებდა. კატართა 
ერეტიკული სექტა 
საფრანგეთში წარმოიშვა. 
ამ საიდუმლო გაერთიანების 
წევრებს ზოგჯერ უბრალოდ 
ქრისტიანებადაც 
მოიხსენიებდნენ. ისინი 
ვეგეტარიანელები 
იყვნენ, ხშირად ტყეებსა 
და გამოქვაბულებში 
ცხოვრობდნენ და უმეტეს 
დროს ღვთის მსახურებაში 

ატარებდნენ. აქტიურად ებრძოდნენ ინკვიზიციას, 
ამხელდნენ კათოლიკე სასულიერო პირების 
ბიწიერებას, გამოდიოდნენ ფეოდალური ჩაგვრის 
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წინააღმდეგ და ა. შ. მე-13 საუკუნის დასაწყისში 
პაპმა ინოკენტი III-მ ჯვაროსნული ლაშქრობა 
წამოიწყო კატართა წინააღმდეგ. ოცი წლის შემდეგ 
მათი რეზიდენცია – მონსეგიურის ციხე-
სიმაგრე აიღო და მასში გამაგრებული 
ადამიანები ქრისტეს სახელეთ, 
როგორც მწვალებლები, ისე დახოცა. 
კატართა არც ერთი ნაშრომი თუ 
ნარკვევი შემორჩენილი არ არის, 
იმდროინდელი ავტორები წერენ, 
რომ სასახლე ჯვაროსნებს დაცლილი 
დახვდათ, რაც ადასტურებს იმას, რომ 
მათ მოახერხეს წიგნების გატანა. 
ა. ლევიტოვი ვოინიჩის წიგნის ილუსტრაციებში 
ნაჩვენებ სცენებს ამ სექტის ზოგიერთ რიტუალს 
უკავშირებს. ილუსტრაციებით მდიდარი ვოინიჩის 
მანუსკრიპტი თანაბრად საინტერესოა როგორც 
კრიფტოლოგების, ლინგვისტების, ისტორიკოსებისა 
და ხელოვნებათმცოდნეებისათვის, ასევე 
ასტრონომების, ასტროლოგების, ბიოლოგებისა 
და ბოტანიკოსებისთვისაც, მას მეცნიერთა მთელი 
არმია იკვლევს. ვოინიჩის მანუსკრიპტის გაშიფვრის 
კიდევ ერთი მცდელობა ჰქონდა მათემატიკოს 
გორდონ რაგს. მისი ვერსიით, მანუსკრიპტი 
გაუშიფრავი დარჩა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის შუა 
საუკუნეების ცნობილი და „გენიალური თაღლითის“, 
როგორც მას მოგვიანებით მოიხსენიებდნენ, ჯონ 
კელის ნათაღლითარია და სწორედ მან მიჰყიდა 

მანუსკრიპტი რუდოლფს 600 
დუკატად, რაც იმ დროისათვის 
წარმოუდგენლად დიდი თანხა იყო 
ერთი ხელნაწერის შესაძენად.

ერთი დამწერლობის გასაღები 
მეორე დამწერლობაა. ყველაზე 
რთული დამწერლობები სწორედ 
სხვა ენების დახმარებითაა 
გაშიფრული და წაკითხული. ჟან 
ფრანსუა შამპოლიონმა ეგვიპტური 
იეროგლიფები სამენოვანი როზეტის 
ქვით გაშიფრა. შამპოლიონმა 
აღმოაჩინა, რომ იეროგლიფური 
ტექსტის იმ ადგილას, სადაც 
ბერძნული ტექსტის მიხედვით 
მეფის სახელი უნდა ყოფილიყო, 

ნიშნების ერთი ჯგუფი ჩასმული იყო ოვალურ 
ჩარჩოში, რომელსაც შემდეგ კარტუში ეწოდა. 
სწორედ კარტუშში 
ჩასმული ორი სიტყვის 
– პტოლემეოსისა და 
კლეოპატრას სახელების 
– ამოკითხვა შეძლო 
ახალგაზრდა ლინგვისტმა 
შამპოლიონმა, 
რომელმაც ამ 
დროისათვის 15-მდე 
აღმოსავლური ენა 
იცოდა. მან პირველმა 
აღმოაჩინა, რომ 
ეგვიპტური ენა ანბანური 
არაა და მასში ხმოვნები 
არ იწერება, ამის 
წყალობით  შეძლო  ქურუმების მიერ პტოლემეოს 
V-ის სადიდებელი წარწერის ამოკითხვა როზეტის 
ქვაზე და 1822 წლის 27 სექტემბერს საფრანგეთის 

მეცნიერებათა აკადემიაში 
გააკეთა განცხადება ამ 
აღმოჩენის შესახებ. ეს 
თარიღი ეგვიპტოლოგიის 
დაბადების თარიღადაა 
მიჩნეული.

არანაკლებ 

როზეტის ქვა. ბრიტანეთის 
მუზეუმი
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საინტერესოა შუმერების 
მიერ III ათასწლეულში 
შექმნილი ლურსმული 
დამწერლობის 
გაშიფვრის ისტორიაც. 
რომ არა მთვრალი 
გეორგ ფრიდრიხ 
გროტეფენდის 
ნიძლავი, ვინ იცის, 
როდის ამოიხსნებოდა 
ლურსმული 
დამწერლობის 
საიდუმლო? 
ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ერთმა 
რიგითმა გერმანელმა ფილოლოგმა, რომელიც 
მასწავლებლის თანაშემწედ მუშაობდა, დადებული 
ნიძლავის გამო მიზნად დაისახა ერაყისა და 
სირიის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი უამრავი 
დაკაწრული თიხის ფირფიტის საიდუმლო ამოეხსნა. 
ამ დროისათვის მართლაც მიდიოდა კამათი, ეს 
ლურსმული დამწერლობა იყო თუ სწორკუთხა 
ორნამენტული გამოსახულებები?

ერთადერთი, 
რაზეც მეცნიერები 
თანხმდებოდნენ, 
იყო ის, რომ ხშირად 
გამეორებულ 
ნიშანთა ერთი 
ჯგუფი აუცილებლად 
მეფის ტიტულს 
აღნიშნავდა, 
ხოლო ირიბი 
ნიშანი სიტყვათა 

გამყოფი იყო. ამის გათვალისწინებით აშკარაა, 
რომ გროტეფენდთან შედარებით შამპოლეონი 
გაცილებით უკეთეს „პირობებში“ იმყოფებოდა, 
რადგან მას ჰქონდა სამენოვანი ქვა და მათგან 
ერთი ენა ბერძნული გახლდათ. გროტეფენდმა 
გადაწყვიტა, პირველ რიგში, გაერკვია ის, თუ 
როგორ, რომელი რაკურსიდან უნდა დაეწყო კითხვა 
და აი, რა დაასკვნა: „წარწერა უნდა დავიჭიროთ ისე, 
რომ ვერტიკალური ლურსმების წვერი ქვემოთკენ 

იყოს მიმართული, ჰორიზონტალურისა კი – 
მარჯვნივ... თუ ამ წესს დავიცავთ, დავრწმუნდებით, 
რომ ყველა ლურსმული წარწერა განლაგებულია 
ჰორიზონტალურად და არა ვერტიკალურად და რომ 
გემებსა და ცილინდრებზე არსებული ნახატები არ 
განსაზღვრავს წარწერის მიმართულებას. ლურსმული 
წარწერები მარცხნიდან მარჯვნივ იკითხება“ (კ. 
კერამი).

ამის შემდეგ 
გროტეფენდმა გადაწყვიტა 
მოეძებნა ისეთი ტექსტის 
შაბლონი, რომელიც 
არ იცვლება დროთა 
განმავლობაში და აირჩია 
საფლავის წარწერა. წესით 
ტექსტი უნდა დაწყებულიყო სტანდარტულად: „აქ 
განისვენებს...“, რომელსაც მოსდევდა შემდეგი 
სქემა: „X მეფე – ძე Z-ისა, Y მეფე – ძე X მეფისა“. 
გროტეფენდი ძირითადად პერსეპოლისიდან 
წამოღებული ფირფიტების ტექსტებს ამუშავებდა, 
ამიტომ დარწმუნებული იყო, რომ აქემენიდთა 
დინასტიის მეფეების სახელების გაშიფვრით უნდა 
დაეწყო კითხვა. სიტყვა მეფე, რა თქმა უნდა, 
წარწერაში ხშირად მეორდებოდა და ადვილი 
ამოსაცნობი იყო. 
საგულისხმოა, რომ 
მისი სქემის მიხედვით 
Z-ის შემდეგ მეფის 
აღმნიშვნელი ნიშანი 
არ ეწერა, რაც იმას 
ნიშნავდა, რომ 
ტექსტი იმ ეპოქაში 
იყო დაწერილი, როცა 
მამა მეფე იყო, შვილი 
მეფობდა, ხოლო პაპა 
არ იყო ამ ტიტულის 
მფლობელი. ეს დასკვნა იყო გასაღები, რომლის 
შემდეგაც 1801 წელს გროტეფენდმა შეძლო 
დარიოსის, ქსერქსესა და ჰისტასპის სახელების 
ამოკითხვა. 

საიდუმლოებით მოცულ კიდევ ერთ 
დამწერლობას „ფესტოსის დისკო“ ინახავს. 
ფესტოსის დისკო 1908 წელს იტალიელმა 

წიგნის ფირფიტა მეფე 
აშურბანიფალის ბიბლიოთეკიდან
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არქეოლოგმა ლ. პერნიემ აღმოაჩინა კუნძულ 
კრეტაზე, არქეოლოგიურ ქალაქ ფესტოსში. დისკოს 
მეცნიერები ბრინჯაოს ხანას მიაკუთვნებენ. ამჟამად 
გამოფენილია ჰერაკლიონის არქეოლოგიურ 
მუზეუმში კრეტაზე. 16 სანტიმეტრიანი დიამეტრის 
მქონე ეს თიხის ფირფიტა დღეისათვის ცნობილი 
ჩვენამდე მოღწეული პირველი დოკუმენტია, 
რომელიც მრავალჯერადი გამოყენების ნიშან-
ყალიბების მეშვეობით შეიქმნა, ანუ მასზე 
ნიშნები შესრულებულია ოქროსაგან საგანგებოდ 
დამზადებული „საბეჭდი ქვებით“ და ერთსა და იმავე 
ყალიბს მბეჭდავი რამდენჯერმე იყენებს.

ამ თვალსაზრისით, ფესტოსის დისკოს ტექსტი 
წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ძველ 
ნაბეჭდ ტექსტს, რომელიც გუტენბერგის მიერ 

დაბეჭდილ პირველ ევროპულ წიგნებს (1440-
1445) დაახლოებით 3500 წლით უსწრებს წინ. 
წარწერის შესრულების ტექნიკასთან დაკავშირებით 
საინტერესოა გერმანელი მკვლევრის დიტერ 
რუმპელის მიერ დიუსელდორფში ჩატარებული 
სამუშაო. მან თვითონ დაამზადა დისკოზე 
აღბეჭდილი ქალღმერთის მსგავსი ოქროს ყალიბი 
და ამ ყალიბით თიხაზე დაბეჭდა გამოსახულება, 
შემდეგ თიხა გამოწვა, ანუ გაიმეორა დისკოს ტექსტის 
შექმნის პროცესი. დ. რუმპელის მიერ დაბეჭდილი 
გამოსახულება გამოწვის შემდეგ უფრო ნატიფი 
და მკვეთრი გახდა. მისი აზრით, ოქროს აქვს 
თიხაში შეღწევის ქიმიური თვისება, რითიც იქმნება 
მტკიცე შენაერთი, რომელსაც შეუძლია საუკუნეებს 
გაუძლოს. ლუი გოდარი თვლის, რომ თიხაზე ოქროს 

ფესტოსის დისკო. კრეტის არქეოლოგიური მუზეუმი

რუბრიკა: მეცნიერება
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ყალიბებით ბეჭდვა საერთოდ 
ბეჭდვის ყველა სხვა საშუალებაზე 
უფრო გამძლე და მტკიცეა, 
რადგან ცდებმა აჩევენა, რომ სხვა 
ლითონის ყალიბით დაბეჭდილი 
გამოსახულებები არ იყო მკვეთრი, 
მალე გაფუჭდა და დაიფშვნა.   

ფესტოსის დისკოს სპირალური 
ტექსტის წაკითხვის მიმართულებაზე 
მეცნიერები დღემდე დავობენ, 
ერთადერთი, რაზეც ისინი 
თანხმდებიან, არის ის, რომ 
ეს სილაბურ-ლოგოგრამული 
დამწერლობაა. საკამათოა მისი 
შინაარსიც – ის მიკენურ საზღვაო 
კალენდარს წარმოადგენს თუ ჰიმნს ან სხვა 
სახის რელიგიურ ტექსტს. „მეცნიერმა ნ. რიდმა 
ივარაუდა, რომ ბეჭდვის დროს ფესტოსის დისკოზე 
16-ჯერ მოხდა ნაბეჭდის ჩასწორება: მბეჭდავმა 
საგულდაგულოდ წაშალა და გაასწორა ნაბეჭდი 
ნიშნები, რამდენადაც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო 
ტექსტის გამიზნული შინაარსის ზუსტი გადმოცემა. 
ამის საფუძველზე, მეცნიერის აზრით, არა მხოლოდ 
დასტურდება ტექსტის ავთენტურობა, არამედ ისიც, 
რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ან, იქნებ, 
კანონიკური ტექსტი, რომელშიც დაუშვებელი იყო 
შეცდომა, ნიშნების შეცვლა, გადასმა და ა. შ. ტექსტის 
განსაკუთრებულ ღირებულებას და მისი ორივე 
მხარის ერთიან ტექსტად განხილვის აუცილებლობას 
ადასტურებს ისიც, რომ წარწერისათვის დისკოს 
ორივე მხარეა გამოყენებული, რაც გარკვეული 
აუცილებლობით იყო განპირობებული. თიხის დისკოს 
ორივე მხარეს ბეჭდვას, ცხადია, ზედმეტი ტექნიკური 
სიძნელეები უნდა შეექმნა მბეჭდავისათვის. ახლა 
შეგვიძლია ვთქვათ: მიუხედავად იმისა, რომ 
საკუთრივ ფესტოსის დისკოს ტექსტი სხვადასხვა 
თვალსაზრისით იყო შესწავლილი მრავალი 
გამოჩენილი მკვლევრის მიერ, მისი ამოკითხვა ვერა 
და ვერ მოხერხდა“ (ნ. შენგელაია).

ფესტოსის დისკოს მსგავსი თიხის 
ფირფიტის ფრაგმენტი 1992 წელს ნაპოვნი 
იქნა ვლადიკავკაზში, ერთ-ერთი ძველი სახლის 

სარდაფში. რუსმა მეცნიერმა ვ. კუზნეცოვმა მას 
„კავკასიის არქეოლოგიური გამოცანა“ შეარქვა, 
თუმცა თავად ფირფიტის ორიგინალობა ზოგიერთმა 
მეცნიერმა ეჭვქვეშ დააყენა.

ამ დრომდე ფესტოსის დისკოს ნიშანთა 
კომპლექსის გაშიფვრას ძველი ენების მეშვეობით 
ცდილობდნენ (მაგ.: ბერძნულის დიალექტებით, 
ხეთურით, ეგვიპტურით, სემიტურით და სხვ.). 
განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ავსტრიელი 
მკვლევრისა და ინჟინერ-ქიმიკოსის, ჰერბერტ 
ძებიშის, ჰიპოთეზა ფესტოსის დისკოს წარწერის 
სავარაუდო ენის თაობაზე. ეს ჰიპოთეზა მოცემულია 
მის წიგნებში: „იბერიული – ღმერთების ენა“, 
„პელაზგური – იბერიული ენა“ და „პელაზგები: 
ისტორია და კულტურა მათი დროის წერილობითი 
ნიმუშებიდან“. მეცნიერი ამტკიცებს, რომ 
წინარებერძნული მოსახლეობის ენა, კერძოდ, 
„პელაზგური – ქართველურ ენათა დედაა“. მან 
1988 წელს ბუდაპეშტში, ეირენეს კომიტეტის 
XVIII საერთაშორისო კონგრესზე განაცხადა, რომ 
ფესტოსის დისკოს წარწერის ენა პროტოქართული – 
კოლხურია.

კოლხებმა „შემოინახეს თავიანთ მამათა 
ნაწერები, ამოკვეთილი კირბებზე, ქვის წერილსვე-
ტებზე, რომლებზედაც ირგვლივ, ყოველ მხარეს, 
მოგზაურთათვის დაბეჭდილია ზღვისა და ხმელეთის 
ყველა გზა და საზღვარი“ (აპოლონიოს როდოსელი). 
ბერძენი ისტორიკოსის ეს ჩანაწერი გახდა მთავარი 
საბაბი იმისა, რომ ზოგიერთ მკვლევარს ფესტოსის 
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დისკოს დამწერლობის ფესვები ძველ კოლხეთში 
მოეძია.

ქართველი მეცნიერის სახელს უკავშირდება 
ძველი ალბანური დამწერლობის გაშიფვრის 
ისტორია. საუბარია კავკასიელ ალბანელებზე, 
რომლებიც დღევანდელი აზერბაიჯანის 
ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. საუკუნეების 
განმავლობაში არავინ იცოდა ის, თუ როგორ 
ჟღერდა მათი ენა, რადგან არ არსებობდა არანაირი 
ხელნაწერი. 1975 წელს სინას მთაზე, წმინდა 
ეკატერინეს ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს, იქ, სადაც 
იყო წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, გაჩნდა 
ხანძარი. გასუფთავების დროს ბერებმა უამრავი 
ხელნაწერი აღმოაჩინეს. მათგან დაახლოებით 800 
ხელნაწერი იყო ბერძნული, 141 – ქართული და 
ვარაუდობდნენ, რომ დანარჩენები სომხური უნდა 
ყოფილიყო. მაგრამ ეს ასე არ აღმოჩნდა.

1938 წელს მეცნიერმა ილია აბულაძემ  ერევანში, 
მესროპ მაშტოცის სახელობის ძველ ხელნაწერთა 
ინსტიტუტში - მატენადარანში მუშაობისას იპოვა 
XV საუკუნის ხელნაწერი, რომელიც სხვადასხვა 
ხალხის ანბანთა სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. 
ხელნაწერში მოცემულია ბერძნული, ქართული და 
მათ შორის ალბანური ანბანიც თავისი განმარტებებით, 
ხოლო ქვეშ მიწერილი აქვს, როგორ იკითხება 

ისინი. თუმცა სახელმძღვანელოში ბევრი შეცდომა 
აღმოჩნდა, ასევე, არ არსებობდა გასაშიფრი 
ტექსტი და, შესაბამისად, საქმე წინ არ მიდიოდა. 
1990 წელს ზაზა ალექსიძის ხელმძღვანელობით 
საქართველოდან საგანგებო ექსპედიცია გაემგზავრა 
სინას მთაზე და დიდი აღმოჩენების ხანაც დადგა... 

ზაზა ალექსიძე: 
„დავინახეთ 
ერთი 
პალიმფსესტი, 
რომელიც 
ქართულსაც 
ჰგავდა და 
სომხურსაც, 
მაგრამ 
არც ერთი 
იყო და არც 
მეორე. არაფერი 
მითქვამს, მაგრამ 
ვიფიქრე, რომ ასეთი შეიძლება 
მხოლოდ ალბანური ყოფილიყო...  
შემდეგი ექსპედიციის დროს მოხდა 
17 გაქვავებული ხელნაწერის გახსნა, 
ერთი მათგანი სწორედ იმავე ხელით 
იყო დაწერილი და უკეთ ჩანდა. მომეცა 
საშუალება ულტრაიისფერი განათების 
საშუალებით, სრულ სიბნელეში დამეწყო 
კითხვა და გადმოხატვა.“

ალბანური ტექსტი, რომელიც პალიმფსესტზე 
იკითხება, V საუკუნით თარიღდება, დაახლოებით X 
საუკუნეში კი იგი ქართულად გადაწერეს. ამდენად, 
ხელნაწერზე ალბანური ტექსტი ვერტიკალურადაა 
დატანილი, ხოლო ქართული – ჰორიზონტალურად. 
მაგრამ საინტერესოა, როგორ უნდა მიაღწიო რამეს, 
როცა არაფერი გაქვს შესადარებელი? რადგან სინას 
მთაზე და, საერთოდაც, მონასტრებში ლიტურგიკული 
ძეგლები სჭარბობდა, ბატონმა ზაზამ დაუშვა, რომ 
ეს ტექსტიც ლიტურგიკული ხასიათის იყო. შემდეგ 
ერთი თავისებურებაც აღმოჩნდა – რაღაც ადგილებში 
ტექსტი წყდებოდა და უფრო პატარა ასოებით 
დაწერილი ორი სტრიქონი მოსდევდა, ასევე, ყველა 
სიტყვა დიდი ასოთი იწყებოდა. შემდეგი ეტაპი უკვე 

ალბანური პალიმფსესტი

რუბრიკა: მეცნიერება
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მსგავსი სიტყვების მოძიება იყო და აღმოჩნდა, 
რომ ერთი და იგივე სიტყვა ტექსტში ცხრაჯერ 
მეორდებოდა. 

„ერთ მხრივ, ანბანს ვიყენებდი, მეორე 
მხრივ, ასოთა რაოდენობას ვითვლიდი – 
რომელი ასო გვხვდება უფრო ხშირად. პირველი 
სიტყვა, რომელიც გავშიფრე ტე-სა-ლო-ნი-კე 
იყო. ვიფიქრე, რომ ეს არის თესალონიკელთა 
მიმართ პავლე მოციქულის საკითხავი. როდესაც 
ამოვიკითხე „კორინთელთა“, უნდა მეფიქრა, 
რომ ეს არის ან I, ან II ეპისტოლე. ბოლოს ვნახე 
სათაური იმ ტექსტისა, სადაც 9-ჯერ მეორდებოდა 
ერთი და იგივე სიტყვა. 9 ნეტარების არსებობა 
გამოირიცხა ტექსტის სიდიდიდან გამომდინარე. 
ვნახე, რომ ეს ცხრა სიტყვა არის კორინთელთაში 
– მეორე პასაჟში პავლე მოციქული საუბრობს იმის 
შესახებ, თუ რამდენი გაჭირვება და უბედურება 
გადახდა სხვადასხვა ქალაქში, ზღვებზე. ამ დროს 
უკვე გროვდებოდა იმგვარი ასოები, რომლებიც 
უეჭველად ვიცოდი, 9 სიტყვის წაკითხვის შემდეგ 
აღმოჩნდა, რომ ასო „ქ“ იწერება ისე, როგორც 
სომხურში ან ძველ ქართულში, გავშიფრე სიტყვა 
„ქალაქი“. გასაღები ნაპოვნი იქნა და დანარჩენი 
ტექსტების წაკითხვაც უფრო ადვილი გახდა“.

შემდეგ უკვე დარგის სპეციალისტები – 
ლინგვისტები – ჩაერთნენ საქმეში, მათ შორის 
ფრანგი მეცნიერი  ჟან-პიერ მაე და რამდენიმე 
ხანში მოკლე გრამატიკის შექმნაც მოხერხდა. 
დღესაც მიმდინარეობს გაშიფვრის სამუშაოები, რის 
წყალობითაც ტექსტის სრული ამოკითხვა გახდება 
შესაძლებელი, რაც შეცვლის კიდეც ჰიპოთეზებს და 
ახალ აღმოჩენებს შემოგვთავაზებს. 

როგორც ბატონი ზაზა ამბობს, იმდენად დიდ 
ენობრივ მონაცემებს გვთავაზობს ეს აღმოჩენა, რომ 

შესაძლებელია ხელახლა და უკეთესად მოხერხდეს 
კავკასიური ენების შედარებითი შესწავლა და, 
ცხადია, ძალიან მდიდარ ისტორიულ მასალასაც 
გვაწვდის კავკასიელი ალბანელების საიდუმლოებით 
მოცული ისტორიის შესახებ.

ამ რამდენიმე თვის წინ, კასპის 
მუნიციპალიტეტში გრაკლიანის გორის 
არქეოლოგიური სამუშაოებისას, 
კიდევ ერთი უცნობი დამწერლობა 
იქნა აღმოჩენილი. საქართველოს 
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტროს ინფორმაციით, საკულტო 
ტაძრის საკურთხევლის პოსტამენტზე 
ერთსტრიქონიანი წარწერაა დატანილი, 
რომელიც „ყველაზე ადრეულია და 
საქართველოში დამწერლობის 
გამოყენების 2700 წლის ისტორიას 
ცხადყოფს“.

გრაკლიანის გორა
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ენა, როგორც 
ინფორმაციული სისტემა
ავტორი: თემურ რეხვიაშვილი

რუბრიკა: მეცნიერება

2. ინფორმაციის სიჭარბე და ენის ენტროპია   (დასაწყისი იხ. წინა ნომერში)

მიუხედავად ცნებასთან დაკავშირებული აზრთა 
სხვადასხვაობისა, ინფორმაცია (ყველა სფეროში) 
აუცილებლად გულისხმობს ორი ობიექტის 
არსებობას. ესენია: ინფორმაციის წყარო და 
ინფორმაციის მიმღები (გადამცემი და მიმღები). 
ერთი ობიექტიდან მეორეს ინფომაცია კავშირის 
არხით გადაეცემა. შეტყობინების გადასაცემად 
აუცილებელია ის ჯერ გარკვეული ფიზიკური ბუნების 
მქონე ელემენტარული სიგნალების კომბინაციით 
აღიწეროს (ისევე, როგორც სიტყვები გადმოიცემა 
ასოების გარკვეული კომბინაციით), ე. ი. უნდა 
მოხდეს ინფორმაციის წყაროს მიერ გაგზავნილი 
ინფორმაციის კოდირება. კოდირება არის 
ინფორმაციის (შეტყობინების) გადაყვანა სიგნალის 
ენაზე; დეკოდირება კი, პირიქით – სიგნალის 
გაშიფრვა, სიგნალის შეტყობინებაზე გადაყვანა. 
განვიხილოთ ინფორმაციის გადაცემის უმარტივესი 
მაგალითი: ტელეფონით შეტყობინების გადაცემისას 
წყარო მოლაპარაკეა. კოდირება – ბგერების 
ელექრულ იმპულსებად გარდაქმნა – მიკროფონში 
ხორციელდება. გადამცემი არხი სატელეფონო 
ხაზია. ყურმილის ზედა მხარე, რომელიც ყურთან 
მიგვაქვს, ახდენს დეკოდირებას – აქ ელექტრული 
სიგნალი კვლავ ბგერად გარდაიქმნება. ბოლოს კი 
ინფორმაცია ხვდება „მიმღებში“ – სხვა ადამიანის 
ყურში ხაზის მეორე ბოლოში. იმისათვის, რომ 
შეტყობინება უფრო ეკონომიურად გადაიცეს და 
ზუსტად მიაღწიოს ადრესატამდე (მომხმარებლამდე) 
საჭიროა ჯეროვანი კოდის შერჩევა.

კოდი ნიშანთა ნებისმიერი სისტემაა, რომელიც 
ინფორმაციის გადასაცემადაა განკუთვნილი. 
მაგალითად, მორზეს კოდში ანბანის თითოეულ 
ასოს გრძელი (ტირე) და მოკლე (წერტილი) 

სიგნალების გარკვეული კომბინაცია შეესაბამება (A 
ასოს შეესაბამება წერტილი და ტირე, B ასოს – ტირე 
და სამი წერტილი). ბოდოს კოდის ელემენტებია „0 
და 1“. თითოეულ ასოს ხუთი ელემენტარული ნიშანი 
შეესაბამება. (A ასოს – 11011, B-ს – 10110). ბოდოს 
კოდი იმითაა საინტერესო, რომ მისი მეშვეობით 
პირველად განხორციელდა ინფორმაციის კოდირება 
ორობითი (0 და 1) სისტემით. გენეტიკურ 
კოდში – ოთხი ელემენტის (ნუკლეოტიდის): 
ადენინის (A), გუანინის (G), ციტოზინის (C) და 
თიმინის (T) „სამეულებით“ – ე. წ. ტრიპლეტებით 
დაშიფრულია 20 ძირითადი ამინმჟავა, რომლებიც 
ყველა არსებული ცილის სტრუქტურულ ერთეულს 
წარმოადგენს. (მაგ.: ნუკლეოტიდების სამეული ცცა 
ამინმჟავა პროლინს შეესაბამება, ააგ – ლიზინს და. 
ა. შ.).

ზოგადი განმარტებით კოდი არის ნიშანთა 
(სიმბოლოთა) ნებისმიერი სისტემა, რომელიც 
ინფორმაციის უკეთ გადასაცემად და შესანახად 
გამოიყენება. ამ განმარტებიდან გამოდინარე, ენაცა 
და თვით ხელოვნებაც კი შეიძლება განვიხილოთ, 
როგორც სპეციფიკური კოდები და, შესაბამისად, 
გავზომოთ კიდეც მათში არსებული ინფორმაცია. 
თვლიან, რომ ყველა ბუნებრივი ენა გარკვეული 
ინფორმაციის მატარებელია („...ყოველი საიდუმლო 
ამ ენასა შიგან დამარხულ არს“ – იოანე ზოსიმე). 
როგორ გავზომოთ ან შევაფასოთ ეს ინფორმაცია? 
გავიხსენოთ, რომ შენონის თეორიის მიხედვით, 
ინფორმაცია შეტყობინების საშუალებით გაუქმებული 
ენტროპიის ზომაა. გავიხსენოთ ისიც, რომ 
სტატისტიკაში ენტროპია სისტემის მახასიათებელია. 
ენაც გარკვეული (დონეობრივი) სტრუქტურის მქონე 
სისტემაა, რომლის (ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა 
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სისტემის) ელემენტებისათვის დამახასიათებელია 
მკაცრი ურთიერთკავშირი.

განმარტებით, ენის აბსოლუტური ენტროპია 
არის ინფორმაციის მაქსიმუმი, რომელიც შეიძლება 
გადაიცეს ამ ენის ერთეულით. ენის ერთეულად 
ინფორმაციის თეორიაში მიღებულია შესაბამისი 
ანბანის ერთი სიმბოლო – ასო. აბსოლუტური 
ენტროპია კი გამოითვლება სიმბოლოების ყველა 
თანამიმდევრობის თანაბარალბათურობის 
პირობით (მიღებული „სიტყვების“, კომბინაციების 
შესაძლო უაზრობის გათვალისწინების გარეშე). 
თუ ენის ანბანში ასოთა რაოდენობა არის L, 
ენის აბსოლუტური ენტროპია (ბიტი-ასოზე) ასე 
გამოითვლება: R = log2L.

შევეცადოთ დავადგინოთ ინგლისური ენის 
ენტროპიის მნიშვნელობა. ინგლისურ (ლათინურ) 
ანბანში 26 ასოა. ამას უნდა დაემატოს სიტყვებს 
შორის დაცილებაც. ესეც ცალკე სიმბოლოა (ნიშანია). 
ყველა ნიშნის თნაბარალბათურობის პირობრობებში 
ინგლისური ენისათვის ეს სიდიდე დახლოებით არის 
log227 = 4,76 ბიტი/ასო6. გამოდის, რომ ინგლისური 
ანბანის თითოეული ასო შეიცავს 4,76  ბიტ 
ინფორმაციას. მაგრამ სინამდვილეში ინგლისური 
ასოები სულაც არ არიან თანაბარალბათურნი 
(მაგალითად, E ასო უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე 
– Q). ცალკეული ასოს შეხვედრის შედარებითი 
სიხშირის გათვალისწინებით (გამოთვლას აქ არ 
შევუდგებით), ეს სიდიდე საშუალოდ 4,03 ბიტი/ასოზე 
იქნებოდა, ინგლისურში ასოები ერთმანეთისგან 
სრულიად დამოუკიდებლად რომ გვხვდებოდეს. 
მაგრამ ეს ასე არ არის. თუ რა სიმბოლო უნდა 
გამოვიდეს შემდგომ, დამოკიდებულია წინმდგომ 
სიმბოლოებზე. მაგალითად, ინგლისურში Q-ს შემდეგ 
თითქმის ყოველთვის U ასო გვხვდება, რუსულში 
Ъ სიმბოლოს შემდეგ ვერ დაჯდება თანხმოვანი, 
სამი ერთნაირი ხმოვანი თანამიმდევრობით 
თითქმის ყველა ენაში იშვიათია და ა. შ. პირობითი 
განაწილებების გამოყენებით შესაძლებელია 
ენტროპიის კოეფიციენტის უფრო ზუსტი განსაზღვრა 
მოდელებით, რომლებიც ითვალისწინებს თითოეული 
ასოს დამოკიდებულებას მის წინ მდგომებზე. 

ინგლისური ტექსტების დეტალურმა ანალიზმა 
აჩვენა, რომ რეალურად თითო ასოზე ერთ ბიტზე 
ცოტათი მეტი – 1,3 ბიტი ინფორმაცია მოდის. ეს 
ენის ფაქტობრივი ენტროპიაა (r), რომელიც 
გაცილებით ნაკლებია აბსულუტურ ენტროპიაზე, 
რამდენადაც ინგლისურს, ისევე, როგორც ყველა 
ენას სიჭარბე ახასიათებს. მათემატიკურად ეს 
სიდიდე ასე გამოისახება: D = R-r, სადაც R 
აბსოლუტური ენტროპიაა, r – ფაქტობრივი ენტროპია. 
თუ ჩავთვლით, რომ იგლისურის ფაქტობრივი 
ენტროპია 1,3-ია, მისი სიჭარბე 3,4 ბიტი/ასო 
იქნება (4,7-1,3 = 3,4) სწორედ ეს სხვაობა 
კოდის გადაცემის თეორიულად შესაძლებელ 
უნარსა და გადაცემული ინფორმაციის საშუალო 
მნიშვნელობას შორის არის სიჭარბე.  სიჭარბე 
სულაც არ არის შემთხვევითი მოვლენა. პირიქით, 
ის ინფორმაციის გადაცემისა და მიღების 
აუცილებელი პირობაა. მისი ფუნქცია – ინფორმაციის 
გადაცემისათვის არახელსაყრელ პირობებში 
კომუნიკაციის გაადვილება და შესაძლებელი 
შეცდომების თავიდან აცილებაა. მაგალითად, ჩვენ 
ხშირად გვიწევს გაურკვეველი (ცუდი) კალიგრაფიით 
დაწერილი ტექსტის წაკითხვა. ასეთ შემთხვევაში 
სწორედ ინფორმაციის სიჭარბე გვაძლევს 
გაურკვეველი სიმბოლოების ამოცნობის საშუალებას. 
სიჭარბე ყველა ბუნებრივ ენას ახასიათებს და 
მისთვის დიდი მნიშვნელობაც აქვს.

ენისათვის სიჭარბის მნიშვნელობა მხატვრულადაა 
დასაბუთებული მეტად საინტერესო წიგნში 
„გენეტიკის საოცრებანი“7. ავტორთა მსჯელობა 
დაახლოებით ასე შეიძლება გადმოიცეს: ენაში რომ 
ყველა ასოთშეთანხმებას აზრი ჰქონდეს და თან 
ასოებიც ერთნაირი სიხშირით გამოიყენებოდეს, 
გვექნებოდა სიჭარბეს მოკლებული, მაქსიმალურად 
ეკონომიური ენა. შეიძლება დავიანგარიშოთ, 
რა ეკონომიას მივიღებდით ასეთ შემთხვევაში. 
ქართულში 33 ასოა. ყველა მათგანი რომ სიტყვას 
წარმოადგენდეს, გვექნებოდა 33 ერთასოიანი 
სიტყვა, ორასოიანი სიტყვების რაოდენობა 1089-
ის (33-ის კვადრატის) ტოლი იქნებოდა, მაგრამ 
ორასოიანი სიტყვების რაოდენობა ქართულში 

6 ცხადია, ქართულისათვის აბსოლუტური ენტროპია მეტი იქნება (5-ზე ოდნავ მეტი – log234).
7 ნ. მღვდელაძე, ნ. კიკნაძე „გენეტიკის საოცრებანი“ (1984 ).
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– მაგ.: „ხე“, „ჭა“, „კუ“, „ბუ“ – გაცილებით 
მცირეა, რადგან „აჭ“, „უკ“, „უბ“, და უამრავი სხვა 
ორასოიანი კომბინაცია სიტყვებს არ წარმოადგენს. 
სამი ასოთი 36000-მდე (333)8 კომბინაცია 
მიიღება, თუმცაღა სიტყვების რაოდენობა აქაც 
გაცილებით მცირეა. „ხმა“, „ტყე“, „თმა“, „მზე“ 
თუ სიტყვებია, „ახმ“, „ამთ“, „ხთმ“, „ეზმ“ და სხვა 
მრავალიც რაიმე აზრის შემცველი არ გახლავთ. 
33 ასოს ოთხასოიანი კომბინაციების რაოდენობა 
უკვე მნიშვნელოვნად აჭარბებს მილიონს (334 = 
1.185.921), ხუთასოიანებისა კი 39 მილიონზე 
მეტია. ე. ი. ყველა – 1, 2, 3 და 4-ასოიანი 
ასოთშეთანხმებების რიცხვი გაცილებით მეტია 
ნებისმიერი მდიდარი ენის სიტყვათა რაოდენობაზე 
(ინგლისურ ენაშიც კი, რომლის ლექსიკაც ბოლო 
წლებში მნიშვნელოვნად გამდიდრდა თანამედროვე 
ტექნოლოგიური ტერმინების ხარჯზე, სიტყვების 
რაოდენობა მილიონზე ცოტა მეტია9). მაშ რაღა 
საჭიროა 8, 10 და მეტასოიანი სიტყვები? სწორედ 
სიჭარბისათვის. 33 ასოიანი ალფაბეტის მქონე 
ენაში მხოლოდ შვიდასოიანი კომბინაციების რიცხვი 
42 მილიარდზე მეტი (337) იქნება. სტატისტიკის 
მიხედვით, ქართულ სიტყვაში ასოთა საშუალო 
რაოდენობა შვიდია. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, 
რომ ჩვენს ენაში დაახლოებით 100 ათასი სიტყვაა, 
გამოდის, ასოთა შესაძლო კომბინაციების მხოლოდ 
უმნიშვნელო ნაწილი (რამდენიმე მემილიონედი) 
წარმოადგენს სიტყვებს. ასევეა სხვა ენებშიც. 
ადვილი წარმოსადგენია, ენაში სიჭარბის არქონის 
შემთხვევაში რას გამოიწვევდა სიტყვაში თუნდაც 
ერთი ასოს შეცდომით ჩასმა. წარმოვიდგინოთ, რომ 
დაბადების დღეს მეგობრისაგან ელექტრონული 
ფოსტით მივიღეთ მოლოცვა, რომელშიც წერია: 
„გილოსავ დამადებით დეს“. ცხადია, მაშინვე 
მივხვდებით, რომ „გილოსავ“ ნიშნავს „გილოცავ“-ს, 
„დამადებით“ – „დაბადების“, „დეს“ კი – „დღეს“ 
გულისხმობს. სიჭარბის არმქონე ენაში ამ სიტყვებს 
სხვა, საკუთარი მნიშვნელობა ექნებოდა და 
მოლოცვის ტექსტი შეიძლება სრულიად გაუგებარი 
გამხდარიყო. ალბათ გაცილებით მძიმე შედეგი 

მოჰყვებოდა ექიმის მიერ რეცეპტის გამოწერისას 
დაშვებულ შეცდომას. თუნდაც ერთი ასოს დაკლების 
გამო ავადმყოფისათვის საჭირო წამლის ნაცვლად 
შეიძლება საწინააღმდეგო მოქმედების პრეპარატიც 
კი მიეცათ. ქართული რომ სიჭარბეს მოკლებული ენა 
იყოს, შეუძლებელი იქნებოდა ლათინური შრიფტით 
ქართული ტექსტის წაკითხვა (მაგალითად, „gilocav 
axal wels!“), რასაც ასე ხშირად ვიყენებთ მობილური 
ტელეფონით ქართული ტექსტური შეტყობინებების 
გადაცემისას.

როგორც ვხედავთ, სიჭარბე ენაში ზედმეტი 
კი არა, ძალზე სასარგებლო და მნიშვნელოვანი 
თავისებურება ყოფილა. ბუნებრივ ენებს, 
ლოგიკურისაგან განსხვავებით, სიჭარბის მაღალი 
ხარისხი ახასიათებს, სიტყვიერი სიგნალის საკმაო 
სიზუსტით გარჩევა რომ შეძლოს. ზოგიერთი ავტორი 
(ვ. ზვიაგინცევი) ბუნებრივ და ლოგიკურ ენებს შორის 
განსხვავებას სწორედ სიჭარბის ქონა-არქონით 
განსაზღვრავს. ალბათ ზედმეტად „კომპაქტური“ 
და „ეკონომიური“ ენების შემქმნელების მიერ 
ბუნებრივი ენის ამ განსაკუთრებული თვისების 
უგულებელყოფაცაა მიზეზი იმისა, რომ ვერც ერთმა 
ხელოვნურმა ენამ პრაქტიკაში ფეხი ვერ მოიკიდა. 
ენათმცნიერები (გლინსონი) თვლიან, რომ სიჭარბე 
ენის სტრუქტურით განისაზღვრება და, ალბათ, 
სწორედ ამ თვალსაზრისით აინტერესებთ ის 
ლინგვისტებს. თუმცა სიჭარბე სხვა, ზოგ შემთხვევაში 
ერთობ მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებს, რის 
გამოც მოგვიანებით განასხვავეს ენის, როგორც 
კოდის სიჭარბე და ტექსტის სიჭარბე. გავიხსენოთ 
ხარვეზების გავლენა ინფორმაციის გადაცემაზე. 
ეჭვგარეშეა, რომ ხარვეზები (ხმაური) ამცირებს 
კავშირის სისტემის ეფექტიანობას. ამის თავიდან 
აცილების ერთადერთი საშუალება სიჭარბეა. ამ 
შემთხვევაში სწორედ თვითონ შეტყობინების (ენის 
შემთხვევაში – ტექსტის) სიჭარბე იგულისხმება. 
შეტყობინების სიჭარბე შეიძლება შეიქმნას დროსა 
(სიგნალის გამეორებით) და სივრცეში (გადამცემი 
არხის დამატებით) ან ორივეგან ერთდროულად. 
მაგალითად, ტელეფონით საუბრისას, თუ 

რუბრიკა: მეცნიერება

8 თანაბარი კოდისათვის სიმბოლოების რაოდენობა, რომლის ასახვაც (დაშიფვრაც) მას შეუძლია, გამოითვლება ფორმულთ: N = Mn, სადაც 
M ასოების რაოდენობაა კოდში, n – კოდის ნიშნოვნება

9 კერძოდ, 2010 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტისა და Google-ის კვლევის შედეგად ინგლისურ ენაში 1 013 913 სიტყვა დაფიქსირდა.
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თანამოსაუბრეს ცუდად ესმის, ფრაზას რამდენჯერმე 
გავუმეორებთ (დროში გამეორება) და „მესიჯსაც“ 
გავუგზავნით (არხის დამატება). დადგენილია, 
რომ სიჭარბე ბუნებრივ ენაზე შედგენილ ნებისმიერ 
ტექსტს10 ახასიათებს. ამასთან, როგორც ირკვევა, 
ენათა უმრავლესობისათვის ეს სიდიდე დაახლოებით 
50-55%-ია ზოგიერთი მკვლევრის (დიუბუა, 
ედელინი და სხვ.) აზრით, სიჭარბის რაოდენობა ასე 
შეიძლება განისაზღვროს: თუ ჩვენ გავანადგურებთ 
შეტყობინების ნებისმიერად შერჩეულ 55%-ს, ის 
მაინც გასაგები იქნება (მისი სრული სახით აღდგენა 
შესაძლებელი იქნება). მაგრამ ეს მთლად ასე არ 
უნდა იყოს. საქმე ისაა, რომ ტექსტის აღდგენის 
ხარისხი დამოკიდებულია წაშლილი ელემენტის 
ხასიათზე. ანალიზმა აჩვენა, რომ მეტყველების 
დამხმარე ნაწილებს – შორისდებულს, ჩართულ 
სიტყვებს დაბალი (ნულთან ახლო) აღდგენითი 
უნარი აქვს. ამ კატეგორიის სიტყვები, როგორც 
ჩანს, ნაკლებად მონაწილეობს ტექსტის სიჭარბის 
წარმოქმნაში. რაც შეეხება სიტყვებს, რომლებიც 
მეტყველების ძირითად ნაწილებს განეკუთვნება, 
ისინი ტექსტის (აზრობრივად) აღდგენისუნარიანობით 
დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. 
გარკვეულ გამონაკლისს ზმნა წარმოადგენს. 
აღდგენის ყველაზე მაღალი ხარისხი ზმნასა და მასზე 
დამოკიდებულ კომპონენტებს ახასიათებს. შეიძლება 
ითქვას, რომ ტექსტის სიჭარბის წარმოქმნა უშუალოდ 
მათ უკავშირდება.

სიჭარბეს, როგორც ენის დადებით თვისებას 
საჭირო ყურადღება მხოლოდ ინფორმაციის 
თეორიის ჩამოყალიბების შემდეგ მიაქციეს. 
თუმცა მოსაზრება, რომ ბუნებრივ ენაში მუდმივად 
მოქმედებს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო პრინციპი 
– ეკონომიისა და სიჭარბის უზრუნველყოფის 
პრინციპები – უფრ ადრეულ ნაშრომებშიც 
გვხვდება. ეკონომიის პრინციპს მაშინ მეტად 

აქცევდნენ ყურადღებას, ვიდრე სიჭარბისას და მას 
კანონზომიერ, დადებით მოვლენად აღიქვამდნენ, 
სიჭარბე კი უმეტესად უარყოფით კონტექსტში 
– მეტყველების ნაკლად მოიხსენიებოდა (გ. 
პაული – „ენის ისტორიის პრინციპები“). შენონის 
თეორიის გამოქვეყნების შემდეგ ენათმეცნიერების 
სახელმძღვანელოებში მალევე გაჩნდა სიჭარბისა 
და ენტროპიის ცნებები. ლინგვისტებმა სცადეს 
ენტროპიის გამოყენება ენაში მიმდინარე პროცესების 
აღსაწერად და ენის ფუნქციონირებისა და 
განვითარების თავისებურებების გამოსავლენად.

ნებისმიერ ბუნებრივ ენობრივ სისტემას, 
რომელსაც ადამიანები აქტიურად იყენებენ, 
აქვს ენტროპიის არანულოვანი მაჩვენებელი. 
ენის შემთხვევაში ნულის ტოლი ენტროპია 
ნიშნავს, რომ შინაარსის ერთ მნიშვნელობას 
გამოხატვის (გამოსახვის) ერთი და მხოლოდ 
ერთი მნიშვნელობა შეესაბამება. ყველა ბუნებრივი 
(ცოცხალი) ენის ენტროპია რომ ერთზე მეტია, 
ამაში ადვილად დავწმუნდებით, თუ ლექსიკონს 
გადავშლით. იდეალურად მოწესრიგებულ ენაში 
ერთ სიტყვას ერთი ლექსიკური მნიშვნელობა უნდა 
შეესაბამებოდეს. მაგრამ სინამდვილეში ყველა 
ცოცხალ ენაში გავრცელებულია პოლისემია 
(მრავალმნიშვნელიანობა სიტყვისა), რაც ენის 
საერთო ენტროპიის ერთ-ერთი ასპექტია – 
პირობითად, მისი ქვესისტემის ენტროპიაა. ცხადია, 
სისტემის (ენის) ენტროპია ვერ შემცირდება, თუ 
მისი ქვესისტემების ენტროპია იზრდება. ახალი 
ინფორმაციის მიღებისა და ენის მონაცემებში 
მათი კონვერტირების შემდეგ ენა ფართოვდება. 
ახალი ინფორმაცია ენტროპიის წყაროა ენისათვის, 
რამდენადაც შეტყობინების გადაცემისას 
შემთხვევითი შეცდომების ზრდა იწვევს ენტროპიის 
ზრდასაც11. ენტროპიის ზრდა ენობრივი სისტემის 
ცვლილების წყაროა და მის შემოქმედებით 

10 აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს (საქმიანი მიმოწერა, გაზეთის სტატია, ესე, ლექსი და ა. შ.) ლექსიკური სიჭარბის 
განსხვავებული ხარისხი აქვს. მაგალითად, სამეცნიერო ლიტერატურას სიჭარბის მაღალი ხარისხი აქვს და ეს გასაგებიცაა, რამდენადაც 
ამ ტიპის ტექსტის მიზანი მეცნიერული ცოდნის მაქსიმალური სიზუსტით გადმოცემაა. მასში სიტყვათა მარაგი ნაკლებია, ვიდრე 
ლიტერატურულ ენაში, ტექსტი გაჯერებულია სტანდარტული ფრაზებით და სპეციფიკური ტერმინებით.სწორედ ამიტომაა, რომ სამეცნიერო 
ლიტერატურა სპეციალისტისათვის ნაკლებად ნაცნონ ენაზეც კი ადვილი გასაგებია

11 შესაბამისად, ენის ენტროპიას წინ უსწრებს მეტყველების ენტროპია. სწორედ ეს იწვევს ნორმიდან გადახრას ბუნებრივ ენებში: არსებობის 
პერიოდში ენაში გროვდება კომუნიკაციის პროცესში დამკვიდრებული შეცდომები, რომლებიც რაიმე მიზეზით არ შეესაბამება ენობრივი 
სისტემის ძირითად მოთხოვნებს. შედეგად, ნებისმიერ ენაში გვხვდება ნორმებიდან გადახრა როგორც ერთჯერადი, ასევე ჯგუფური 
ხასიათისა (მაგ.: თავისებურად უღლებადი ზმნები – ყოფნა, ჯდომა; თავისებურად ბრუნებადი სახელები: ღვინო და ა. შ.).
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პოტენციალს 
განაპირობრბს. 
თუმცა ენტროპიის 
უსასრულო ზრდამ 
შეიძლება ენის „სითბურ 
კვდომადე“ – ენობრივ 
ქაოსამდე მიგვიყვანოს. 
ასეთ შემთხვევაში 
საზოგადოება დაკარგავს 
მოთხოვნას ამ ენის 
მიმართ და მისი 
ათვისების უნარსაც.

მეორე მხრივ, რამდენად შეიცავს ენტროპიის 
ზრდა რეალურ საფრთხეს, ბოლომდე ნათელი 
არაა.  (ხატოვნად რომ ვთქვათ, ენტროპია 
უსასრულობისაკენ კი მიისწრაფვის, მაგრამ არ 
წარმოადგენს უსარულობას). ენის ფუნქციონირებისა 
და განვითარების მექანიზმის არცოდნამ შეიძლება 
მიგვიყვანოს ნაჩქარევ დასკვნამდე „ენის 
დაბინძურებისა“ და მის გადასარჩენად მკაცრი 
ზომების მიღების  აუცილებლობის შესახებ. 
გავიხსენოთ ისიც, რომ ნებისმიერ სისტემას 
თვითორგანიზაციის უნარი გააჩნია. ეს გამოიხატება 
სისტემის ფარგლებში ელემენტების განსაზღვრული, 
შეთანხმებული მოქმედებით, რომლის მეშვეობითაც 
ის გარემოსთან ურთიერთობაში თავის სისტემურ 
მთლიანობას ინარჩუნებს – ცნობილია, 
რომ ენის (სტრუქტურით განპირობებული) 
სტანდარტიზებული ფორმის წარმოქმნა იცავს 
მას გარეშე ზემოქმედებისაგან და განაპირობებს 
გარემოს მიმართ ენის ქცევას. ამ მოვლენის 
ახსნას მკვლევართა ნაწილი (ი. ნეკიპელოვა) 
მათემატიკური სტატისტიკის კიდევ ერთი ცნების 
გამოყენებით ცდილობს. მათი აზრით, რამდენადაც 
ენობრივი სისტემა სტატისტიკის კანონზომიერებებს 
ემორჩილება, სამართლიანია დავუშვათ, რომ 

ენის სისტემის ენის ქაოსში გადასვლას ხელს 
უშლის ნეგენტროპია12 – თვითორგანიზაციის 
მარეგულირებელი მექანიზმი. ნეგენტროპია 
ენას ურთიერთობის უნივერსალურ, მისი ყველა 
მომხმარებლისათვის გასაგებ საშუალებად აქცევს, 
ასტაბილურებს სისტემას (ტერმინი და კონცეფცია 
ცნობილმა ფიზიკოსმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა 
ერვინ შროდინგერმა შემოგვთვაზა თავის 
გახმაურებულ წიგნში – „რა არის სიცოცხლე? – 
ფიზიკოსის თვალთახედვით“).

აქ ენასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი 
ანალოგიის მოშველიებაც შეიძლება: ხშირად 
ამბობენ, ენა ცოცხალ, მუდმივად ცვალებად 
ორგანიზმს ჰგავსო (მაგალითად, ა. შლაიხერი13 

თვლიდა, რომ კონკრეტული ენების ისტორიისა 
და განვითარების კანონების შესწავლა ისევე 
რთულია, როგორც ორგანიზმების სიცოცხლის 
კანონებისა). მართალია, 
ამ შედარებაში შეიძლება 
ლირიკა ჭარბობდეს, 
მაგრამ უსაფუძვლო 
სულაც არ გახლავთ. 
უფრო მეტიც, ენა მხოლოდ 
ცვლებადობით არ ჰგავს 
ორგანიზმს. ყველას 
სმენია ევოლუციის 
ძირითადი ცნებების – 
მემკვიდრულობისა და 
ცვალებადობის შესახებ. 
მემკვიდრულობა, 
როგორც ვიცით, 
ორგანიზმის თვისებაა, თაობებში გაიმეოროს 
(გადასცეს) მსგავსი ნიშან-თვისებები. 
მემკვიდრულობა ცოცხალი მატერიის 
განუყოფელი თვისებაა. ის ცვალებადობასთან 
ერთად განაპირობებს სიცოცოხლის ფორმების 

რუბრიკა: მეცნიერება

აუგუსტ შლაიხერი

ერვინ შროდინგერი

12 ნეგენტროპია (უარყოფითი ენტროპია) ცოცხალი ორგანიზმისა არის ენტროპია, რომელსაც ის გასცემს (exports), რომ შეინარჩუნოს 
საკუთარი ენტროპიის დაბალი დონე.

13 ავგუსტ შლაიხერი – ცნობილი გერმანელი ენათმეცნიერი, ინდოევროპულ ენათა და ზოგადი ენათმეცნიერების სპეციალისტი. 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიღწევებმა, განსაკუთრებით დარვინიზმმა, დიდი გავლენა იქონია შლაიხერის მსოფლმხედველობაზე. 
ამით აიხსნება მის მიერ საბუნებისმეტყველო ტერმინების („ენის ორგანიზმი“, „გენეალოგიური ხე“, „ტოტები“ და სხვ.) ლინგვისტიკაში 
გადმოტანა.
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მუდმივობასა და მრავალფეროვნებას და 
საფუძვლად უდევს ცოცხალი ბუნების ევოლუციის 
პროცესს. ცვალებადობა კი – ორგანიზმის 
თვისებაა, შეიძინოს მშობლებისაგან განსხვავებული 
ნიშან-თვისებები. თუ დავაკვირდებით, ენის 
მისწრაფება სტაბილურობისაკენ, ეკონომიურობა, 
თვითორგანიზაციის უნარი, რაც ნეგენტროპიით 
განისაზღვრება, ძალიან ჰგავს ორგანიზმთა 
მემკვიდრულობას, ხოლო ახალი ელემენტებით 
ენის შევსება, განუსაზღვრელობის ზრდა, რაც 
ენტროპიით იზომება – ცვალებადობას, რომელიც 
ესოდენ აუცილებელია ევოლუციისათვის. 
შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ენის 
სიცოხლისუნარიანობას ენტროპია და ნეგენტროპია 
– ეს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო, მაგრამ 
ერთმანეთთან განუხრელად დაკავშირებული 
და განვითარებისათვის აუცილებელი მხარე 
განაპირობებს.

როგორც ვხედავთ, ენის ენტროპიის 
(ნეგენტროპიის) კვლევა ენა-სისტემის განვითარების 
მექანიზმის შესწავლის, მისი ქცევის პროგნოზირებისა 
და რესურსების მართვის საშუალებად შეიძლება 
იქცეს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 
ცნების მექანიკური გადმოტანა ენის სისტემებზე 
დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს. თვითონ შენონი 

მიუთითებდა, რომ 
ინფორმაციის თეორია 
მკაცრი მათემატიკური 
თეორიაა და მისი 
გამოყენება კომუნიკაციის 
სფეროს მიღმა საკმაოდ 
სარისკოა.

უფრო მეტიც, 
მოგვიანებით (უკვე 
ასაკში მყოფი) შენონი 
ახლობლებს ხშირად 
უყვებოდა, რომ 
ენტროპიის ცნების 
გამოყენება მას ცნობილმა მათემატიკოსმა ჯონ 
ფონ ნეიმანმა14 ურჩია. შენონის გადმოცემით, 
თავისი რჩევა ნეიმანმა იმით დაასაბუთა, რომ 
მათემატიკოსებიდან და ინჟინრებიდან ცოტას თუ 
ეცოდინებოდა ენტროპიის შესახებ, ეს კი შენონს 
უდავო უპიტარესობას მიანიჭებდა გარდაუვალ 
დისკუსიებში, რამდენადაც, წარმოდგენა 
ინფორმაციის რაოდენობის შესახებ მაშინ ჯერ კიდევ 
არ იყო ჩამოყალიბებული. მართლაც, ამ საკითხზე 
დისკუსიები არც მაშინ იყო იშვიათი და, როგორც 
ვხედავთ, დღესაც კი გრძელდება.

ჯონ ფონ ნეიმანი

14 ჯონ ფონ ნეიმანი (John von Neumann) – უნგრული (ებრაული) წარმომავლობის ამერიკელი მათემატიკოსი და ფიზიკოსი. მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანა კვანტური ფიზიკის, სიმრავლეთა თეორიის, ინფორმატიკის, ეკონომიკისა და მეცნიერების სხვა დარგების 
განვითარებაში. მის სახელს თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურასაც უკავშირებენ.
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რუბრიკა: საინტერესო ამბები

დედამიწის ტყუპისცალი, 
რომლის შესახებ არავინ 
საუბრობს
ავტორი: კორი ს. პაუელი (თარგმნა საბა გვეტაძემ)

NASA-ს მეცნიერები დღეს ბჭობდნენ ახალი 
პლანეტის შესახებ, რომელიც საოცრად ჰგავს 
დედამიწას. პლანეტის რადიუსი 5%-ით ნაკლებია 
დედამიწის რადიუსზე, ხოლო მისი მასა 15%-ით 
ჩამოუვარდება დედამიწისას, თუმცა ასაკით ორივე 
პლანეტა თითქმის ტოლია და დედამიწის მსგავსად 
ახალი აღმოჩენის სითბოს წყაროსაც ახლომდებარე 
ვარსკვლავი წარმოადგენს. ერთადერთი 
მნიშვნელოვანი სხვაობა ისაა, რომ პლანეტა ოდნავ 
უფრო მცირე მანძილით არის დაშორებული სისტემის 

ცენტრალური ვარსკვლავიდან, ვიდრე დედამიწა 
– მზისგან. სწორედ ამით აიხსნება პლანეტაზე 
არსებული ორჯერ მეტი რადიაციული დონე, თუმცა 
რადიაციის ძალიან დიდ ნაწილს პლანეტა ირეკლავს. 
თეორიულად პლანეტის ტემპერატურა 0 გრადუსზე 
ოდნავ დაბალია, ასე რომ, მცირე დოზით სასათბურე 
გათბობის პრინციპის გამოყენებით შესაძლოა 
პლანეტაზე სიცოცხლისათვის მისაღები გარემო 
შეიქმნას.

სურათზე გამოსახულია ვენერაზე არსბული Maat Mons ვულკანი, რომლის გარშემო ჩანს გადმომავალი ლავას კვალი, ფოტოს წინა ფონზე კი 
კრატერია. ეს ფოტო დაახლოებით 20 წლის წინ გადაიღო NASA-ს კოსმოსურმა ხომალდმა „Magellan“-მა (Credit: NASA/JPL).
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პლანეტა რომ სულ სხვა ვარსკვლავის გარშემო 
ბრუნავდეს, მთელი სამყარო მას დედამიწის ყველაზე 
იდენტურ ტყუპისცალად და საუკეთესო ადგილლად 
აღიარებდა, სადაც შესაძლოა უცხოპლანეტელები 
ვეძებოთ.

თუმცა, სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი არაა. 
პლანეტა, რომელის შესახებაც ვსაუბრობ, არის 
ვენერა. ის არ ბრუნავს სხვა ვარსკვლავის 
გარშემო, ის ყველაზე ახლოსაა ჩვენთან, ჩვენსავე 
მზის სისტემაში. მისი სიახლოვის მიუხედავად, 
ვენერა მაინც საოცარ გამოცანად რჩება. პლანეტა 
თეორიულად თითქოს სტუმართმოყვარე ადგილს 
უნდა წარმოადგენდეს, თუმცა დედამიწასთან 
მსგავსების მიუხედავად, ის სიცოცხლისათვის მაინც 
ჯოჯოხეთური პირობების მქონეა. უნდა გავარკვიოთ, 
თუ რატომ ჩამოყალიბდა დედამიწაზე სიცოცხლის 
განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები 
მაშინ, როდესაც ვენერა აბსოლუტურად სხვა გზით 
განვითარდა. ამის გაგება დაგვეხმარება სამყაროში 
სხვა „დასახლებადი“ პლანეტების არსებობის 
დადგენაში. 

დედამიწისაგან განსხვავებული ის მიმართულება, 
რომლითაც ვენერა ვითარდებოდა, დრამატული 
და უცნაურია. ვენერაზე არსებობს გოგირდმჟავითა 
და მხუთავი აირით გაჯერებული მძიმე ატმოფერო. 
მის ზედაპირზე ტემპერატურა წლის განმავლობაში 
450 გრადუს ცელსიუსს არ ჩამოუვარდება. მას არ 
გააჩნია მაგნიტური ველი, რომელიც დაიცავდა მზეზე 
მომხდარი აფეთქებების შედეგად გამოტყორცნილი 
ნაწილაკებისაგან. მისი ტექტონური, გეოლოგიური 

ქერქი განუახლებელია. ის ბრუნავს ყველა სხვა 
პლანეტის ბრუნვის საწინააღმდეგო მიმართულებით 
და იმდენად ნელა, რომ ვენერაზე გატარებული ერთი 
დღე დედამიწის 243 დღის ეკვივალენტურია. მას არ 
გააჩნია ბუნებრივი თანამგზავრი.  

შესაძლოა, ამ მახასიეთებლებიდან რამდენიმე 
ერთმანეთთან გადაჯაჭვულიც იყოს. არ არის 
გამორიცხული, ბუნებრივი თანამგზავრის არარსებობა 
ვენერას ბრუნვის დაბალი სიჩქარის დამსახურება 
აღმოჩნდეს, რომელიც, თავის მხრივ, შესაძლოა 
პლანეტის მაგნიტური ველის არარსებობის შედეგი 
იყოს. ველის არარსებობა კი გამოწვეულია სქელი და 
მშრალი ატმოსფეროთი, რომელს არსებობასაც ხელს 
უწყობს პლანეტის უმოძრაო გეოლოგიური ხასიათი. 
ნუთუ ყველა ეს თვისება ჯაჭვური რეაქციის შედეგად 
წარმოიშვა?

მე ხშირად ვიყენებ სიტყვა „ალბათ“-ს, ვინაიდან 
ვენერას შესახებ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ბევრი რამ 
არ იციან. მუდმივი, სქელი ღრუბლის საფარი ძალიან 
რთულს ხდის პლანეტის ზედაპირის შესწავლას, 
მის ზედაპირზე რობოტის დაშვება კი თითქმის 
შეუძლებელია. პლანეტის ზედაპირზე ატმოსფერული 
წნევა დედამიწაზე არსებულს (ზღვის დონეზე) 90-ჯერ 
აღემატება. ამას თან ერთვის მაღალი ტემპერატურა, 
რომელიც სწრაფად ადნობს რობოტის ელექტრონულ 
და მექანიკურ კომპონენტებს. მეცნიერები 
სკეპტიკურად უყურებენ ვენერაზე რაიმე ცოცხალი 
ორგანიზმის არსებობის შესაძლებლობას. სწორედ 
ამ მიზეზების გამო ვენერა მარსთან შედარებით 
გაცილებით ნაკლები პოპულარობით სარგებლობს.

ვენერას ზედაპირი, საბჭოთა კავშირის ხომალდი „ვენერა 14“, 1982 წელი. სქელი, ღრუბლიანი ატმოსფერო ქმნის მეწამული 
ფერის ფონს. მას შემდეგ ვენერას ზედაპირზე არ ყოფილა არც ერთი კოსმოსური რობოტი (რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია 

(Russian Academy of Sciences), ტედ სტრაიკი).

1982 წელს საბჭოთა კავშირის რობოტი „ვენერა 
14“ დაეშვა პლანეტის ზედაპირზე. 

1994 წელს დასრულდა მისია NASA-ს კოსმოსური 

ხომალდისა „Magellan“, რომელიც ვენერას 
ზედაპირის გამოკვლევის უკანასკნელ სერიოზულ 
მცდელობას წარმოადგენდა. „მაგელანი“ გარს 



56 დეკემბერი 2015

უვლიდა პლანეტას და რადარით დაფიქსირებული 
სურათებით ცდილობდა შეედგინა მისი ზედაპირის 
რუკა. სამწუხაროდ, დედამიწიდან ვენერას 
დაკვირვება ამაზე გაცილებით რთულია. 

თუმცა, მიუხედავად ყველაფრისა, ვენერა 
შესაძლოა მაინც მალავდეს სამყაროში სიცოცხლის 
არსებობის საიდუმლოს. მეცნიერებმა რომ 
მეტი იცოდნენ ვენერას შესახებ, მათ შესაძლოა 
ეპასუხათ კითხვაზე, თუ რატომ ვითარდებიან 
დედამიწის ზომის პლანეტები განსხვავებულად? 
მეცნიერებს ექნებოდათ პასუხი იმაზეც, თუ რომელმა 
უმნიშვნელოვანესმა გარემოებებმა შეუწყო ხელი 
დედამიწაზე ბიოლოგიური სიცოცხლის წარმოშობას. 
ხოლო რაც შეეხება ვენერას, დედამიწის ჭირვეულ 
ტყუპისცალს, გვეცოდინებოდა – ის ყოველთვის ასეთი 
შეუფერებელი იყო ცოცხალი ორგანიზმებისათვის, თუ 
განვითარების რაღაც ეტაპზე გარდაიქმნა. შესაძლოა 
თუ არა დავუშვათ, რომ ვენერაზე მილიარდობით 
წლის წინ დაიწყო სიცოცხლემ ჩამოყალიბება, თუმცა 
გარემო კატასტროფების შედეგად ის გაქრა?

და ბოლოს, შესაძლოა მივაკვლიოთ კონკრეტულ 
პასუხებს. NASA-მ დღეს გამოავლინა Discov-
ery-კლასის საშუალო ზომის მისიის 5 ფინალისტი. 
ორი მათგანი ვენერას გამოკვლევას ისახავს 
მიზნად. მომავალ წელს სააგენტო გამოავლენს 
გამარჯვებულთა გუნდს, ხოლო პროექტის 
განხორციელება დაიწყება 2021 წელს. კონკურსის 
ერთ-ერთი მონაწილე „VERITAS“ მიზნად ისახავს 
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 
„Magellan“-ის მსგავსად პლანეტის ზედაპირის უფრო 
მკაფიო რუკის შედგენას. ასეთი ფოტოების არსებობა 
დაგვეხმარება ვენერას გეოლოგიური ევოლუციისა 
და მიმდინარე ცვლილებების შესწავლაში. კონკურსის 
მეორე მონაწილე „DAVINCI“ კი, მიზნად იასახავს 
ვენერას ზედაპირზე რობოტის გაშვებას, რომელიც 
გამოიკვლევს პლანეტის ატმოსფეროს ნივთიერ 
შემადგენლობას, ვულკანური ამოფრქვევების 
შესაძლო ნიშნებს, ინტენსიური ატმოსფეროსა 
და გავარვარებული ზედაპირის თანაარსებობის 
პირობებს. 

კონკურსის ამ მონაწილეთა გარდა არის კიდევ 
სამი კანდიდატი. უნაკლო სამყაროში შესაძლოა 
სამივე პროექტი განგვეხორციელებინა, თუმცა 
არსებულ გარემოში (რომელიც მიუხედავად 
ნაკლოვანებებისა, ვენერაზე არსებულ პირობებს 
მაინც გაცილებით სჯობს), მე უპირატესობას 
„VERITAS“-ს მივანიჭებდი. ეს პროექტი უდიდესი 
წინგაგდადგმული ნაბიჯი იქნებოდა საიმისოდ, რომ 
დედამიწის „ბოროტი“ ტყუპისცალი შეგვესწვლა. 
პროექტი ასევე დაგვეხმარებოდა გაგვერკვია – სხვა 
ვარსკვლავურ სისტემებში არსებული პლანეტების 
ტიპური განვითარება დედამიწის მიერ განვლილ 
გზას უფრო ჰგავს, თუ – ვენერისას.

ეს მოდელირებული ფოტოების გვიჩვენებს, თუ რამდენად უკეთეს 
ფოტოებს მოგვაწვდიდა „VERITAS“-ი „Magellan“-თან

შედარებით (NASA-JPL/Caltech).

VERITAS

30 m

Magellan

200 m

რუბრიკა: საინტერესო ამბები

 სტატიის ინგლისურენოვანი ორიგინალის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: 
http://blogs.discovermagazine.com/outthere/2015/09/30/twinplanet/#.VixkafkrLDe 

კოსმოსისა და ასტრონომიის შესახებ არსებული სიახლეების გასაგებად გაეცანით ხოლმე ავტორის, კორი ს. 
პაუელის (Corey S. Powell) პოსტებს Twitter-ზე: @coreyspowell
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რუბრიკა: საინტერესო ამბები

როცა მაცვია PUMA, 
ADIDAS-ზე ვფიქრობ

ავტორი: ქეთი კვიტატიანი

თუ ბავარიაში 50-იან წლებში გამოშვებული 
ადიდასის სამუზეუმო ექსპონატს ნახავთ, რომელსაც 
წარწერა „Addas“ ამშვენებს, ჩინური პატენტი 
არ გეგონოთ. ეს ამ ბრენდის პირველი 
სახელწოდებაა, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო 
და დროთა განმავლობაში როგორც დიზაინი, ისე 
სახელწოდებაც შეიცვალა.

1948 წელს გერმანელმა ძმებმა დასლერებმა 
თავიანთი საწარმო ორ ნაწილად გაყვეს. ადოლფმა 
თავის კომპანიას დაარქვა თავისი სახელისა და  
გვარის პირველი ასოებისაგან შედგენილი სახელი 
– Addas. მეორე ძმამ, რუდოლფმაც ანალოგიური 
კომბინაციით თავის კომპანიას დაარქვა Ruda. ამ 
დასახელებებმა რამდენჯერმე განიცადა ცვლილება 
და ბოლოს ჩამოყალიბდა იმ სახით, რომლითაც 
დღეს ჩვენთვისაა ცნობილი – „ადიდასი“ და 
„პუმა“. დიახ, სპორტული ნივთების მსოფლიოში 
უმსხვილესი მწარმოებელი კომპანიების 
დამაარსებლები ბავარიელი ძმები იყვნენ.

დასლერები ბავარიის ქალაქ ჰერცოგენაურახში 
დაიბადნენ. ოჯახი ძალიან ღარიბად 
ცხოვრობდა. მამა მცხობელი იყო, დედა კი 
სამრეცხაოში მუშაობდა. შემოსავლის გაზრდის 
მიზნით მე-20 საუკუნის დასაწყისში ოჯახმა 
ფეხსაცმელების წარმოება დაიწყო. მათი ბიზნესი 
ალბათ წარუმატებელი იქნებოდა, რომ არა 
ადოლფის გენია. მან 1925 წელს მსოფლიოში 
პირველი წვეტებიანი ბუცები შექმნა. ბუცების 
კომფორტულობა ფეხბურთელებმა მაშინვე 
აღიარეს. ამ „ინოვაციური მიგნებით“ (როგორც 
მას უწოდებდნენ) ოლიმპიადის პლაკატებზე 

შემოსილი სპორცმენებიც გამოჩნდნენ 1928 
წელს, რამაც დასლერების წარმოებას მთელ 
ევროპაში გაუთქვა სახელი. ადოლფმა უფრო 
მეტი ენერგიით გააგრძელა ახალი მოდელების 
შექმნაზე მუშაობა, რუდოლფი კი მათი 
შემოსავლიანი რეალიზაციით იყო დაკავებული.   

დასლერების პირველი საწარმო
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1938 წელს ძმები ხსნიან კიდევ ერთ ფაბრიკას 
ჰერცოგენაურახში, რომელიც უშვებს 1000 წყვილ 
ფეხსაცმელს დღეში. თუმცა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებისთანავე დასლერების ფაბრიკა 
იძულებულია მხოლოდ სამხედროებისათვის 
შეკეროს ფეხსაცმელები. ომის დასრულების 
შემდეგ კი ფაბრიკა ხვდება ამერიკელების მიერ 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე და განიცდის 
დიდ ფინანსურ კრიზისს. ადოლფი ცდილობს 
ამერიკელებთან კარგი ურთიერთობა დაამყაროს, 
რითიც ახერხებს კიდეც საწარმოს გადარჩენას. 
რუდოლფი კი ამ დროს მათ სრულ ტყვეობაშია. 
გავრცელებული ვერსიების თანახმად, ძმების 
განხეთქილების მიზეზი გახდა ის, რომ ადოლფმა არ 
გამოიყენა ამერიკელებთან კარგი ურთიერთობა ძმის 
ტყვეობიდან დასახსნელად. მამის გარდაცვალების 
შემდეგ მათი ურთიერთობა იმდენად გამწვავდა, რომ 
50-იან წლებში ისინი მხოლოდ იმ კაფეებში, პაბებსა 
და მაღაზიებში დადიოდნენ, რომლებშიც მხოლოდ 
მათ ბრენდს აღიარებდნენ, ყიდდნენ ან რეკლამას 
უწევდნენ.

1949 წელს ადოლფი ქმნის პირველ ე. წ. 
მოსახსნელ შვერილებიან რეზინის ბუცებს, აახლებს 
ძველ საქმიან ურთიერთობებს და შედეგიც სახეზეა – 
1952 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე სპორტსმენები 
გამოდიან „ადიდასის“ ბუცებით.

ოლიმპიადის შემდეგ ადოლფის ფინანსური 
მდგომარეობა იმდენად უმჯობესდება, რომ იღებს 
გადაწყვეტილებას ბუცების გარდა გამოუშვას 
აქსესუარები და ტანსაცმელი. თავდაპირველად 

„ადიდასი“ სპორტული ჩანთების გამოშვებას 
იწყებს. ამის შემდეგ კი ტექსტილის ფაბრიკის 
მეპატრონესთან ვილი ზელტერნაიხთან 
თანამშრომლობით სპორტული კოსტიუმის 
სახელოების გასწვრივ 3-ზოლიან მოდელს 
ქმნის, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული სპორტული ტანსაცმელია მთელ 
მსოფლიოში.

რაც შეეხება „პუმას“, მას ლეგენდარულმა 
ფეხბურთელმა პელემ 70-იან წლებში ყველაზე 
დიდი პოპულარობა მოუტანა: „პუმას“ ბუცებით 
შეძლო 1970 წელს მექსიკაში ჩატარებული 
ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო 
მოთამაშემ – პელემ თავისი გუნდის ლიდრად 
ქცევა,“ – აცხადებდნენ რადიოში და გადმოსცემდნენ 
ტელევიზიით...

სამწუხაროდ, 1974 წელს რუდოლფ დასლერი 
გარდაიცვალა. კომპანიას სათავეში ჩაუდგნენ მისი 
შვილები არმინი და გერდი. მათ კომპანია სააქციო 
საზოგადოებად გამოაცხადეს და ასეთ პოლიტიკას 
მიმართეს: თუ სხვა ბრენდები აცმევენ ნაკრებს, 
„პუმა“ აცმევს საუკეთესოებს! შესაბმისად, 1986 წელს 
დიეგო მარადონა პუმას ბუცებით მონაწილეობს 
თავის პირველ მსოფლიო ჩემპიონატში და 
ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშის ჯილდოს იღებს. 
2004 წელს ის ხდება მიხაელ შუმახერისათვის 
ფეხსაცმლის ოფიციალური მიმწოდებელი და სხვ. 
2003 წელს პუმა უშვებს ფეხსაცმლის კოლექციას – 

Rudolf Dassler, 2007 წლიდან კი ამავე ბრენდით 
გამოდის ტანსაცმელი და აქსესუარები.

რუბრიკა: საინტერესო ამბები
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ადოლფ დასლერის ქანდაკება დასლერების სტადიონზე, მათ 
მშობლიურ ქალაქ ჰერცოგენაურახში.

ძმის გარდაცვალებიდან 4 წელიწადში, 1978 
წელს გარდაიცვალა ადოლფ დასლერიც. სულ 
რამდენიმე წელი მართავდნენ კომპაანიას ადოლფის 

მეუღლე და ვაჟი, რომლებიც მოულოდნელად 
გარდაიცვალნენ. კომპანიის ხელმძღვანელობა 
გადავიდა ადოლფ დასლერის ქალიშვილების 
ხელში, რომლებიც კარგად არ იყვნენ ჩახედულნი ამ 
სფეროში. ჩიხში მოქცეულმა მფლობელებმა 1989 
წელს გაყიდეს ადიდასის აქციების 80% მარსელის 
ოლიმპიკის საფეხბურთო კლუბის მფლობელზე, 
ბერნარ ტაპიზე.

„იმ პერიოდში ადიდასი გამოდის მოდიდან და 
აღიქმება როგორც ძველი ბრენდი, რომელსაც 
იცვამდნენ მშობლები“ (ლ. დრეიფუსი). ამ პერიოდში 
ახალგაზრდები „ნაიკს“ და „რიბოკს“ ამჯობინებდნენ. 
ისინი უფრო იაფი ღირდა, რადგან ტაილანდისა და 
ჩინეთის ქარხნებში იკერებოდა. 

1993 წელს კომპანია ფრანგ ინვესტორთა ჯგუფმა 
იყიდა იმ განწყობით, რომ „შეუძლებელია ისეთი 
ცნობილი სავაჭრო მარკის დამარხვა, როგორიც 
„ადიდასია“! მას უბრალოდ გაღვიძება სჭირდება“ 
(ლ. დრეიფუსი). ახალი ჯგუფი იწყებს ადიდასის 
ახალი ისტორიის წერას, მაღაზიების ქსელის 
შექმნასა და მათში ფირმის ინოვაციური პროდუქტის 
გაყიდვას.

1996 წელს „ადიდასი“ ისევე, როგორც ადრე 
ოლიმპიური თამაშების გენერალური სპონსორი 
ხდება. ეს ხელს უწყობს პროდუქციის გაყიდვების 
50%–ით გაზრდას. მენეჯერების მხრიდან 
განსაკუთრებული ყურადღება თანამედროვე 
პროდუქციის შექმნას ეთმობა, რითიც კომპანია 
ახალგაზრდების დიდ სიმპათიას იმსახურებს.

2005 წელს „ადიდასი“ ყიდულობს „რიბოკის“ 
აქციების 100%-ს 3,8 მილიარდ დოლარად. ერთი 
წლის შემდეგ კი ის ტანსაცმლისა და აქსესუარების 
მესამე მსხვილი მწარმოებელი გახდა მსოფლიოში 
„კრისტიან დიორისა“ და „ნაიკის“ შემდეგ.
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ტესტი დაწყებითი საფეხურის 
მასწავლებელთათვის

ინსტრუქცია
ტესტი ორი ნაწილისგან შედგება - პროფესიული ცოდნა და მეთოდიკა და აკადემიური უნარები. ის 66 

დავალებას შეიცავს. ზოგიერთ დავალებას ახლავს სავარაუდო პასუხები, ზოგიერთის პასუხი კი თქვენ თავად 
უნდა დაწეროთ.

პასუხები აუცილებლად გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე, რომელიც თან ახლავს ტესტს 
(შესაბამისი ინსტრუქცია იხილეთ შემდეგ გვერდზე). ტესტირების შედეგი დადგინდება მხოლოდ და 
მხოლოდ პასუხების ფურცლის საფუძველზე.

ყურადღებით წაიკითხეთ თითოეული დავალების ინსტრუქცია, კარგად გაიაზრეთ, რა მოგეთხოვებათ 
დავალების შესრულებისას, და შემდეგ აირჩიეთ ან დაწერეთ პასუხი.

ზოგიერთი დავალება, ერთი შეხედვით, სპეციფიკურ თეორიულ ცოდნას მოითხოვს, თუმცა, რეალურად ამ 
დავალებათა შესრულება სავსებით შესაძლებელია პედაგოგიურ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

შავი სამუშაოსთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტესტის ფურცლებზე არსებული ცარიელი ადგილები.

სამუშაოდ გეძლევათ 5 საათი.

დროის ამოწურვის შესახებ გაცნობებთ მეთვალყურე.

გისურვებთ წარმატებას!
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სხვადასხვა ტიპის დავალებათა ინსტრუქციები

ტესტში წარმოდგენილი დავალებები სხვადასხვაგვარია ფორმატის თვალსაზრისით. ტესტში 
შეგხვდებათ:

 ● დავალებები არჩევითი პასუხებით;
 ● დავალებები ღია დაბოლოებით;
 ● შესაბამისობის დადგენის დავალებები;
 ● თხზულება.

არჩევითპასუხებიან დავალებებში პირობასა თუ შეკითხვასთან ერთად სავარაუდო პასუხებიც არის 
მოცემული. დავალების შესრულება გულისხმობს ოთხი სავარაუდო პასუხიდან ერთი სწორი პასუხის არჩევას.

პასუხის მონიშვნისას:
 ● პასუხების ფურცელზე მოძებნეთ დავალების შესაბამისი ნომერი;
 ● ნომრის ქვეშ იპოვეთ უჯრა, რომელიც თქვენ მიერ არჩეულ პასუხს შეესაბამება;
 ● დასვით X ნიშანი ამ უჯრაში.

თუ გსურთ პასუხების ფურცელზე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მთლიანად გააფერადეთ უჯრა, 
რომელშიც დასვით X ნიშანი, ხოლო შემდეგ მონიშნეთ პასუხის ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ 
უჯრაში).

თითოეული არჩევითპასუხებიანი დავალება 1 ქულით ფასდება.

დავალებები ღია დაბოლოებით მოითხოვს დასმულ შეკითხვაზე პასუხის ჩამოყალიბებას, საკუთარი 
მსჯელობის გამყარებას სათანადო არგუმენტებით. თითოეული ღიაბოლოიანი დავალება ფასდება 
სპეციალური სქემის მიხედვით. შესასრულებელი ნაბიჯების გათვალისწინებით, დავალება შეიძლება შეფასდეს 
1, 2 ან მეტი ქულით. ამგვარ დავალებებზე პასუხის გასაცემად პასუხების ფურცელზე გამოყოფილია საგანგებო 
ადგილები. გაითვალისწინეთ: თუ სწორ პასუხთან ერთად არასწორ პასუხსაც მიუთითებთ, ქულას ვერ 
მოიპოვებთ. თუ პასუხის გაცემისას დაარღვევთ თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს, 
დაგაკლდებათ ქულა.

შესაბამისობის დადგენის დავალებებში წარმოდგენილია მონაცემთა ორი სვეტი. ერთ სვეტში 
მოცემულია ე. წ. პირობა (მოვლენები, ფრაზები და ა. შ.), მეორეში კი – სავარაუდო პასუხები (ცნებები, 
ტერმინები და ა. შ.). დავალების შესრულება გულისხმობს ერთ სვეტში მოცემული ინფორმაციის მისადაგებას 
მეორე სვეტში მოცემულ ინფორმაციასთან. შესაბამისობის თითოეული დავალებისთვის პასუხების ფურცელზე 
მოცემულია ცხრილი. თქვენ უნდა შეავსოთ ცხრილის ცარიელი გრაფები – პირობის აღმნიშვნელი ასოს ქვეშ 
ჩაწეროთ მისი პასუხის შესაბამისი რიგითი ნომერი.

შესაბამისობის დადგენის თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება.

თხზულებაში უნდა წარმოაჩინოთ თქვენი პოზიცია, მოსაზრებები შემოთავაზებული საკითხის შესახებ, 
კონკრეტული არგუმენტებით დაასაბუთოთ სათქმელი. თხზულების დასაწერად პასუხების ფურცელზე 
გამოყოფილია საგანგებო ადგილი. თხზულების მაქსიმალური ქულაა 13.
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1. ქვემოთ მოცემულთაგან რომელია მარტივი გავრცობილი წინადადება?
(ა) ვერხვი მუხას გადახვევს მკლავებს.
(ბ) ციყვი ფუღუროში შეძვრა.
(გ) ირემმა ირემს ბალახი გაუწოდა.
(დ) ყაყაჩოს ყანა დაუმშვენებია.

2. მასწავლებელმა მოსწავლეებს ჩააწერინა წინადადება – მონადირემ ქორბუდა ირემს ისარი ესროლა 
– და სთხოვა, ამოეწერათ შესიტყვებები (სინტაქსური წყვილები).

ქვემოთ მოცემულია მოსწავლეთა მიერ ამოწერილი შესიტყვებები. მათგან რომელია არასწორი?
(ა) მონადირემ ესროლა
(ბ) ქორბუდა ირემს
(გ) ირემს ესროლა
(დ) მონადირემ ისარი

3. მოცემულია რამდენიმე სიტყვა:
1. გაერო 2. ეუთო 3. იუნესკო 4. ნატო

რა ეწოდება ასეთ სიტყვებს?
(ა) კომპოზიტი
(ბ) ბარბარიზმი
(გ) აბრევიატურა
(დ) ნეოლოგიზმი

4. რომელ წინადადებაში არ არის დაშვებული სტილური შეცდომა?
(ა) წვიმის შემდეგ მდინარემ ნაფოტები გამორიყა.
(ბ) სოფო გამოქვაბულში შევიდა, რომელში შესვლაც უსაფრთხო არ იყო.
(გ) მეცნიერმა თავისი ავტობიოგრაფია დაწერა.
(დ) ემიგრანტები იმედიანი ოპტიმიზმით შეჰყურებდნენ მომავალს.

5. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ წინადადებაში/წინადადებებშია სასვენი ნიშნები
სწორად დასმული?
1. ეს მოსაზრება ცხადია, მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის.
2. ცულს, რომ გვცემენ, ჩვენ ვკვნესით და თქვენ კი, კაცნი, ამას „რაკუნს“ ეძახით.
3. საუკეთესო მასპინძლობა გაგვიწია ნინოს ბებიამ, მარიამმა, კეთილშობილმა და დარბაისელმა ქალმა.

(ა) მხოლოდ პირველში
(ბ) მხოლოდ პირველსა და მეორეში
(გ) მხოლოდ მეორესა და მესამეში
(დ) მხოლოდ მესამეში

პროფესიული ცოდნა და მეთოდიკა

ქართული ენა და ლიტერატურა
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6. გამოტოვებულ ადგილას ჩასვით შესაბამისი სიტყვა ფრჩხილებში მოცემული წყვილიდან და ეს 
სიტყვა გადაწერეთ პასუხების ფურცელზე.
I. მასწავლებელს კარგად ჰქონდა ----- , თუ რა პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა ბავშვების წინაშე.
(გაცნობიერებული – გათვითცნობიერებული)
II. ბანკის თანამშრომლებმა თავიანთი ----- წაუყენეს მენეჯერს.
(მოთხოვნილებები – მოთხოვნები)
III. სამეცნიერო სტატიაში მას ბევრი ახალი ----- შეხვდა.
(მცნება – ცნება)
IV. მოვლენის მისეული ----- არ შეესაბამებოდა საზოგადოებაში დამკვიდრებულ შეხედულებას.
(აღქმა – აღთქმა)

(მაქსიმალური ქულა 1)

7. ქვემოთ მოცემულია მოსწავლის ნაწერი, რომელშიც დაშვებულია რამდენიმე გრამატიკული 
შეცდომა. ამოიწერეთ შეცდომით დაწერილი სიტყვები, მიუთითეთ სწორი ფორმა და პასუხი 
დაასაბუთეთ. თითოეული შეცდომის გასწორება და შესაბამისი დასაბუთება ფასდება 2 ქულით.
გაითვალისწინეთ, რომ მოსწავლის მიერ სწორად დაწერილი თითოეული სიტყვის მცდარი ფორმით 
შეცვლის შემთხვევაში დაგაკლდებათ 1 ქულა.

8. დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ზღაპრის სტილურ-კომპოზიციური თავისებურებანი. 
ჩამოთვალეთ ზღაპრისთვის დამახასიათებელი 4 ტრადიციული ფორმულა / მყარი გამონათქვამი.

(მაქსიმალური ქულა 1)

9. წაიკითხეთ ლექსის ნაწყვეტი:
„რა კარგი იყო ბარდნალა,
ბარდნალელების ბორანი,
ვარდებიანი ბარდნარი,
ბულბულთა ნაამბორალი“...

ლადო ასათიანის ლექსის ამ მონაკვეთში რამდენჯერმე მეორდება ერთი და იგივე თანხმოვნები. რომელი 
მხატვრული ხერხის სასწავლებლად გამოიყენებდით ამ სტროფს?

(მაქსიმალური ქულა 1)
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10. პერსონაჟის მხატვრული სახის შექმნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხერხია მხატვრული დეტალის 
გამოყენება. ქვემოთ ჩამოთვლილია მხატვრული დეტალის სახეები. მიუწერეთ თითოეულს შესაბამისი 
მაგალითი ლიტერატურული ნაწარმოებიდან/ნაწარმოებებიდან (მიუთითეთ ნაწარმოების სათაური).

(მაქსიმალური ქულა 2)
პორტრეტული დეტალი

საგნობრივი დეტალი

11. დაადგინეთ შესაბამისობა ენათმეცნიერების დარგებსა და მათი კვლევის ობიექტებს შორის. 
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ობიექტის აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ ენათმეცნიერების შესაბამისი 
დარგის ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პასუხი ზედმეტია).

12. დაადგინეთ შესაბამისობა ქართველი მწერლებისა და პოეტების სახლ-მუზეუმებსა და მათს 
ადგილმდებარეობას შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ტოპონიმის აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ 
შესაბამისი სახლ-მუზეუმის ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პასუხი ზედმეტია). 

კვლევის ობიექტი
(ა) სიტყვათა წარმოქმნა და მათი ფორმაცვალება
(ბ) ენისთვის დამახასიათებელი გამომსახველობითი საშუალებები
(გ) სასვენი ნიშნების გამოყენება
(დ) სიტყვების ერთმანეთთან დაკავშირება, წინადადების აგებულება

ტოპონიმი
(ა) წინანდალი
(ბ) ვარიანი
(გ) ჭყვიში
(დ) ტანძია

ა ბ გ დ

ა ბ გ დ

ენათმეცნიერების დარგი
1. მორფოლოგია
2. სინტაქსი
3. სტილი
4. პუნქტუაცია
5. ფონეტიკა

სახლ-მუზეუმი
1. სულხან-საბა ორბელიანის სახლ-მუზეუმი
2. გალაკტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმი
3. დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი
4. იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
5. ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი
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13. დაადგინეთ შესაბამისობა ლიტერატურულ ნაწარმოებებსა და მათს ავტორებს შორის. ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში ნაწარმოების აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ ავტორის შესაბამისი ნომერი 
(შესაძლებელია პასუხის გამეორება).

ნაწარმოები
(ა) მაწანწალა რასმუსი
(ბ) მარტინ იდენი
(გ) თამაში ჭვავის ყანაში
(დ)კალე ბლუმკვისტი
(ე) გულივერის მოგზაურობა

ა ბ გ დ ე

ავტორი
1. ასტრიდ ლინდგრენი
2. ჯეკ ლონდონი
3. ჯონათან სვიფტი
4. ჯერომ სელინჯერი

14. წაიკითხეთ გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი, ნაწყვეტი ვიქტორ ჰიუგოს მოთხრობიდან და შეასრულეთ 
ქვემოთ მოცემული დავალებები.

„ბავშვები კაფეში“:
მე არაერთი მინახავს ბავშვი
პატარა, როგორც ოქროს წიწილი,
ეტლში, სალონში, აკვანში, ბაღში
გაისმის მათი ზარის სიცილი.
მაგრამ კონტრასტი არის ამ ბედის
გულცივი, მკაცრი და გამყიდველი –
მშიერი სახით კაფეში შედის
ბავშვების გუნდი შიშველ-ტიტველი.
მათი თვალები აღარ იცინის,
ხედვაში ხანჯლის არის ციება.
არ ეპატიოს, – კვნესენ ისინი, –
ქვეყანას ჩვენზე შურისძიება.
მათ ნატყვიარი აკრავთ წარბებზე,
გული სავსე აქვთ შხამის წვეთებით,
ამ დროს მოლხენით არის დარბაზი,
ორკესტრი გრგვინავს თავგამეტებით.

„გავროში“:    
 „ჭილობზე სამივე ერთად იწვა. ხომ ისე პატარები იყვნენ, მაგრამ ფეხზე წამოდგომასაც ვერავინ შეძლებდა 

იმ გალიაში. სანათი ისევ ხელში ეჭირა გავროშს. 
– ახლა, ნანა! – უბრძანა გავროშმა, – უნდა ჩავაქრო ჩემი ჭაღი. 
– ბატონო, –  მიმართა გავროშს უფროსმა ბიჭმა და ხელი დაადო ბადეს, – ეს რაღაა? 
– ეს ბადეა, ბიჭიკო, თაგვების მოსაშორებლად. აბა, ახლა დაიძინეთ! – თან აუხსნა, – ეს ყველაფერი 

ზოოპარკიდან არის. მხეცებს ეკუთვნის. იმდენი უწყვიათ საწყობში, რომ ვერ გამოლევს ადამიანი. კედელზე 
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უნდა აფოფხდე, ფანჯარაში გადაძვრე, და წამოიღე, რამდენიც გინდა. 
ამას ამბობდა და თან საბანს ახურავდა უმცროსს. დაახურა, ამოუკეცა. 
– ოჰ, როგორ გავთბი! – წამოიძახა სიხარულით ბავშვმა. 
კმაყოფილებით გადახედა გავროშმა თავის საბანს. – ეს საბანიც ზოოპარკიდან არის, მაიმუნებს ავწაპნე. 
მერე უფროსს თავისი ლეიბი აჩვენა. ეს იყო ჭილობი, სქელი და საგანგებოდ დაწნული, რომელზედაც იწვა 

სამივე. 
– ეს კიდევ ჟირაფისა იყო, – თქვა გავროშმა და ცოტა ხანს მიჩუმდა. მერე განაგრძო: 
– იმ მხეცებს, ტყის ნადირებს ჰქონდათ ეს ყველაფერი. მეც მივედი და წავართვი, როდი გამიჯავრდნენ.  ეს 

სპილოსთვის მინდა-მეთქი, –  ვუთხარი.“

14.1. გალაკტიონის ლექსის რომელ მხატვრულ სახეშია ყველაზე უკეთ გამოხატული ბავშვების განცდა? 
(ამოიწერეთ ლექსიდან ერთი სტრიქონი.) 

(მაქსიმალური ქულა 1)

14.2. რომელი მხატვრული ხერხის სწავლებისას გამოიყენებდით გავროშის სიტყვებს ჰიუგოს მოთხრობიდან? 
პასუხი დაასაბუთეთ.

(მაქსიმალური ქულა 2)

14.3. მიუთითეთ, რა ქმნის კონტრასტს, ერთი მხრივ, გალაკტიონის ლექსში, მეორე მხრივ, ჰიუგოს 
მოთხრობის ამ ნაწყვეტში?

(მაქსიმალური ქულა 2)

„ბავშვები  კაფეში“:

„გავროში“:

14.4. რა მიზნით შეიძლება ასწავლოთ ეს ორი ნაწარმოები ერთად? იმსჯელეთ, რა პარალელს გაავლებდით 
ამ ორ ნაწარმოებს შორის. პასუხი დაასაბუთეთ.

(მაქსიმალური ქულა 2)
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15. წუთნახევრის მერამდენედი ნაწილია 15 წამი?  

(ა) მეექვსედი (ბ) მეხუთედი (გ) მეოთხედი (დ) მესამედი  
 
 
16. მასწავლებელმა მეოთხე კლასის მოსწავლეებს შემდეგი ამოცანა შესთავაზა:  
„ნიამ ღვეზელი ოთხ თანაბარ ნაწილად დაჭრა და ორი ნაჭერი დათოს მისცა. გიორგიმ კი იმავე ზომის 
ღვეზელი შუაზე გაჭრა და ერთი ნაჭერი ანას მიაწოდა. ვის უფრო მეტი  ღვეზელი შეხვდა – დათოს თუ ანას?”  

ერთ-ერთმა მოსწავლემ მიიჩნია, რომ უფრო მეტი ღვეზელი შეხვდა დათოს.    

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია მოსწავლის მიერ დაშვებული შეცდომის ყველაზე ადეკვატური ახსნა? 

(ა) მოსწავლემ არ იცის წილადების შედარება:  „დათოს შეხვდა ღვეზელის 2/4 ნაწილი, ანას კი  –1/2  ნაწილი. 
რადგან 2 და 4 მეტია 1-ზე და 2-ზე, ამიტომ დათოს უფრო მეტი ღვეზელი შეხვედრია”. 
(ბ)  მოსწავლემ არ იცის წილადის შეკვეცა. მას რომ 2/4 შეეკვეცა 2-ზე, მაშინ მიხვდებოდა, რომ დათოსა და 
ანას თანაბარი რაოდენობის ღვეზელი შეხვდათ. 
(გ)  მოსწავლე დასკვნას აკეთებს რაოდენობაზე დაყრდნობით:  „რადგან დათოს ორი ნაწილი შეხვდა, ანას კი 
– ერთი, ამიტომ  დათოს უფრო მეტი ღვეზელი შეხვედრია”. 
(დ)  მოსწავლეს არ აქვს ცოდნა წილადის  ჩანაწერების, მთელისა და ნაწილის მიმართების შესახებ. 

17. 2 ერთნაირი ვაშლი უფრო მეტს იწონის, ვიდრე 3 ერთნაირი მსხალი. რომელი უფრო მეტს აიწონის 
– 3 ისეთივე ვაშლი თუ 4 ისეთივე მსხალი? 

(ა) 3 ისეთივე ვაშლი   
(ბ) 4 ისეთივე მსხალი  
(გ) ერთნაირი წონა ექნებათ  
(დ) მონაცემები არაა საკმარისი ამის დასადგენად  

18. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს პრიზმის წიბოების რაოდენობა? 

(ა) 6-ის (ბ) 7-ის (გ) 8-ის  (დ) 9-ის

19. მოცემული რიცხვის 18-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 17-ის ტოლია. რის ტოლი იქნება ნაშთი ამ 
რიცხვის 6-ზე გაყოფისას? 

(ა) 2-ის (ბ) 3-ის (გ) 4-ის  (დ) 5-ის 
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20. დაწყებითი კლასების მოსწავლეთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია სივრცეში სწორი 
ორიენტაცია. ქვემოთ ჩამოთვლილი დავალებების წარმატებით შესრულების შემთხვევაში შეგვიძლია 
დავრწმუნდეთ, რომ მოსწავლეს ეს უნარი კარგად აქვს განვითარებული.  

I. აღწერს საგნის მდებარეობას მეორე საგნის მიმართ შესაბამისი ტერმინების გამოყენებით (მარჯვნივ
 მარცხნივ/ზემოთ/ქვემოთ). 
II. ასახელებს საგნებს, რომლებიც მის (მოსწავლის) მარჯვნივ/მარცხნივ/ზემოთ/ქვემოთ აწყვია. 
III. განალაგებს საგნებს ერთმანეთის მიმართ მასწავლებლის მიერ მითითებული წესის (მარჯვნივ/მარცხნივ
 ზემოთ/ქვემოთ) მიხედვით.

რომელი დავალების შესრულება იქნება ყველაზე იოლი I კლასის მოსწავლეებისთვის მათი ასაკობრივი 
განვითარების თავისებურებების გათვალისწინებით? 
 
(ა) I  
(ბ) II 
(გ) III 
(დ) სამივე დავალება ერთნაირი სირთულისა იქნება

21. სულ რამდენია ისეთი ოთხნიშნა რიცხვი, რომლის პირველი ციფრი ნაკლებია მეოთხე ციფრზე 
5-ით, ხოლო მეორე და მესამე ციფრებზე – 3-ით?

(ა) 2 (ბ) 3 (გ) 4 (დ) 5

22. ცხრილში 9 უჯრედია. ნიკამ უჯრედებში ჩაწერა რიცხვები: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
გამუქებულ უჯრედებში ჩაწერილ რიცხვთა ჯამია 21. რის ტოლია დანარჩენ უჯრედებში 
ჩაწერილ რიცხვთა ჯამი?

(ა) 25-ის (ბ) 24-ის (გ) 23-ის (დ) 22-ის

23. ვანო პაპამ თოთხმეტ შვილიშვილს 30 კანფეტი დაურიგა: ბიჭებს თითო-თითო, გოგონებს კი – სამ-
სამი. ვანო პაპას შვილიშვილებიდან რამდენი იყო გოგონა?

(ა) 5 (ბ) 7 (გ) 8 (დ) 9

24. ქვემოთ აღწერილია აქტივობები, რომლებიც მასწავლებელმა მათემატიკის გაკვეთილზე 
გამოიყენა:

 ● მოსწავლეს მიეწოდება საათის ციფერბლატის რამდენიმე ნახატი ისრების გარეშე. მოსწავლის ამოცანაა, 
საათის ციფერბლატის ნახატის ქვეშ სიტყვიერად მითითებული დროის მიხედვით სწორად ჩახატოს ისრები.
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 ● მოსწავლეს მიეწოდება ბარათები საათის გამოსახულებით და შესაბამისი წარწერით 
მასზე აღნიშნული დროის შესახებ (იხ. ნიმუში). მოსწავლის ამოცანაა, ამ ბარათების 
გამოყენებით დაადგინოს, სწორად ჩახატა თუ არა ისრები წინა დავალების 
შესრულებისას.

ქვემოთ ჩამოთვლილია 4 სასწავლო მიზანი:

I. დროის დაკავშირება დღის კონკრეტულ საქმიანობებთან
II. დავალების დამოუკიდებლად შესრულება და საკუთარი შეცდომების აღმოჩენა
III. ვიზუალური ნიშნების (როგორც განსაზღვრული ინფორმაციის მატარებელი სიმბოლოების) გამოყენება
IV. სხვადასხვა ტიპის საათის ცნობა და დროის აღქმა

მათგან რომელია ის ორი მიზანი, რომლებსაც მასწავლებლის მიერ გამოყენებული
აქტივობები ყველაზე ნაკლებად შეესაბამება?

(ა) I და II (ბ) II და III (გ) I და IV (დ) III და IV

25. ნატურალურ n რიცხვს ვუწოდოთ სრულყოფილი, თუ იგი მისი ყველა გამყოფის ჯამის ტოლია 
(გარდა n-ისა). მაგალითად, ასეთია რიცხვი 6, რადგან 6 =1+ 2 + 3 . ქვემოთ ჩამოთვლილი 
რიცხვებიდან რომელია სრულყოფილი?

(ა) 10 (ბ) 16 (გ) 25 (დ) 28

26. საერთო წვეროს მქონე კვადრატების გვერდებით შედგენილი კუთხეებიდან 
ერთ-ერთის სიდიდეა 112° (იხ. ნახაზი).
რამდენი გრადუსია α კუთხის სიდიდე?

(ა) 62° (ბ) 68° (გ) 72° (დ) 78°

27. მაკას მეგობრებმა დაბადების დღეზე მიუტანეს სამი სხვადასხვა ფერის კოლოფი, რომელთაგან 
ერთში საჩუქარი იდო, ხოლო დანარჩენი ორი ცარიელი იყო. თითოეულ კოლოფს სხვადასხვა წარწერა 
ჰქონდა.

წითელ კოლოფს ეწერა:  ეს კოლოფი ცარიელია.
ლურჯ კოლოფს ეწერა:  საჩუქარი აქ დევს.
მწვანე კოლოფს ეწერა:  ლურჯი კოლოფი ცარიელია.

რომელ კოლოფში იდო მაკას საჩუქარი, თუ ამ წარწერებიდან მხოლოდ ერთია
სწორი?

(ა) წითელში (ბ) ლურჯში (გ) მწვანეში (დ) მონაცემები არ არის საკმარისი კითხვაზე პასუხის გასაცემად

112 O
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28. A ქალაქიდან გამოსული ავტომანქანა B ქალაქში ისე ჩავიდა, რომ მისი სიჩქარე მთელი გზის 
მანძილზე 80-90 კმ/სთ-ის ფარგლებში მერყეობდა. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს 
ავტომობილის მოძრაობის დრო, თუ ამ ქალაქებს შორის მანძილი 360 კმ-ია?

(ა) 3 სთ 45 წთ (ბ) 4 სთ 15 წთ (გ) 4 სთ 45 წთ (დ) 5 სთ 30 წთ

29. ნიკა პირველკლასელია, მას გაუჭირდა შემდეგი დავალების 
შესრულება:
იპოვე ყველა განსხვავება მოცემულ სურათებს შორის.
მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
ნიკას, ასევე, გაუჭირდება:

(ა) მეტობისა და ნაკლებობის ნიშნის ერთმანეთისგან გარჩევა.
(ბ) ციფრების დაკავშირება შესაბამის რაოდენობასთან.
(გ) მარტივი გეომეტრიული ფიგურების დახაზვა.
(დ) + და – სიმბოლოების დაკავშირება შესაბამის მნიშვნელობებთან.

30. წრიულ დიაგრამაზე მოცემულია, 2005 წელს ერთ-ერთ ქვეყანაში შემოსულ 
ტურისტთა რამდენმა პროცენტმა ისარგებლა რკინიგზით, ავტოტრანსპორტით 
თუ საჰაერო ტრანსპორტით.
ჩამოთვლილთაგან რომელია ის შეკითხვა, რომელზე პასუხის გასაცემადაც 
საკმარისია წრიულ დიაგრამაზე მოცემული ინფორმაცია?

(ა) რამდენჯერ მეტმა ტურისტმა ისარგებლა 2005 წელს რკინიგზით, საჰაერო 
ტრანსპორტთან შედარებით?
(ბ) რამდენი პროცენტით მეტმა ტურისტმა ისარგებლა საჰაერო ტრანსპორტით 2005 
წელს, წინა წელთან შედარებით?
(გ) რამდენი ათასით მეტმა ტურისტმა ისარგებლა 2005 წელს რკინიგზით, ავტოტრანსპორტთან შედარებით?
(დ) რამდენჯერ აღემატებოდა იმ ტურისტთა რაოდენობა, რომლებმაც 2005 წელს რკინიგზით ისარგებლეს, იმ 
ტურისტთა რაოდენობას, რომლებმაც წინა წელს ავტოტრანსპორტით ისარგებლეს?

31. ABCD მართკუთხედის B წვერო CD გვერდის E შუაწერტილთან მონაკვეთითაა 
შეერთებული. რის ტოლია ABCD მართკუთხედის ფართობი, თუ BEC 
სამკუთხედის ფართობი 24 სმ2-ის ტოლია ?

(ა) 56 სმ2-ის (ბ) 64 სმ2-ის (გ) 72 სმ2-ის (დ) 96 სმ2-ის

32. წიგნის გვერდები დანომრილია ნატურალური რიცხვებით 1, 2, 3, .... . სულ გამოყენებულია 210 ცალი 
ციფრი. რამდენგვერდიანია წიგნი?
პასუხი დაასაბუთეთ.

(მაქსიმალური ქულა 3)
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33. მეოთხე კლასის მოსწავლეებს შემდეგი სამუშაო შესთავაზეს:

1) შეასრულეთ მოქმედებები: I. 2182 −12 ⋅ 40  II. 1080 : 30 : 3
 III. 21060 : 60  IV. 201⋅32
2) ერთ მწკრივში ერთმანეთისგან 4 მ-ითა და 80 სმ-ით დაშორებული ბლის 8 ნერგია, ხოლო მეორე
მწკრივში – 4 მ-ითა და 30 სმ-ით დაშორებული ალუბლის 8 ნერგი. რამდენი მეტრით გრძელია ბლის
ნერგების მწკრივი ალუბლის ნერგების მწკრივზე?
3) წრეწირზე მონიშნულია 5 წერტილი. სულ რამდენია ისეთი მონაკვეთი, რომელთა ბოლოები ამ
წერტილებშია?

მოცემულია ერთ-ერთი მოსწავლის ნამუშევარი:

 ● მიუთითეთ მოსწავლის მიერ დაშვებული თითოეული შეცდომა და დაწერეთ შესწორებული ვარიანტი 
(მოსწავლისთვის გასაგები ენით).

 ● დაწერეთ, სწორად გადადგმული ნაბიჯებიდან რომლისთვის იმსახურებს მოსწავლე ყველაზე მეტად 
შექებას, დაშვებული შეცდომებიდან კი რომელია ყველაზე არსებითი? პასუხი დაასაბუთეთ.

(მაქსიმალური ქულა 4)



72 დეკემბერი 2015

ტესტები

ბუნებისმეტყველება

34. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაშია ბუნებრივი რესურსები ამოწურვადი?  

(ა) მზის ბატარეებით ენერგიის გამომუშავებისას
(ბ) ქარის ტურბინებით ელექტროენერგიის გამომუშავებისას
(გ) საწვავი წიაღისეულის გამოყენებით ენერგიის გამომუშავებისას
(დ) წყლის მიმოქცევის გამოყენებით ელექტროენერგიის გამომუშავებისას

35. ადამიანის სომატურ უჯრედებში ქრომოსომების რაოდენობა არის:

(ა) 22 (ბ) 23 (გ) 32 (დ) 46

36. კავკასიური სოჭნარი და ნაძვნარი ტყის სანახავად მოსწავლეებს წაიყვანდით:

(ა) ლაგოდეხის ნაკრძალში
(ბ) ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში
(გ) თბილისის ეროვნულ პარკში
(დ) კოლხეთის ეროვნულ პარკში

37. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ქიმიური პროცესი?

(ა) შაქრის დადნობა და შემდეგ გაყინვა
(ბ) შაქრის დანახშირება ცეცხლზე
(გ) შაქრის დადნობა ცეცხლზე
(დ) შაქრის გახსნა წყალში

38. ჩამოთვლილთაგან რომელია წიწვოვანი ტყე?

(ა) სელვა
(ბ) ტაიგა
(გ) ტყესტეპი
(დ) ტუნდრა

39. რა არის გამოსახული ილუსტრაციაზე?

(ა) დელტა
(ბ) ჩანჩქერი
(გ) ჭორომი
(დ) კანიონი

40. რომელი თანავარსკვლავედების მიხედვით შეიძლება გეოგრაფიული 
პოლუსების ყველაზე ზუსტად განსაზღვრა შეუიარაღებელი თვალით?

(ა) დიდი დათვისა და სამხრეთის ჯვრის
(ბ) პატარა დათვისა და სამხრეთის ჯვრის
(გ) სამხრეთის გვირგვინისა და პატარა დათვის
(დ) დიდი დათვისა და ჩრდილოეთის გვირგვინის
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41. დაადგინეთ შესაბამისობა ვულკანურ ნაწილებს/პროდუქტებსა და მათს სახელწოდებებს შორის. 
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ამა თუ იმ ნაწილის/პროდუქტის აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ შესაბამისი 
სახელწოდების ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ ორი შესაძლო პასუხი ზედმეტია).

სახელწოდებები:
1. ვულკანური ყუმბარა
2. ლავური ტბა
3. ლავა
4. კრატერი
5. მაგმა

ვულკანის სქემა

ა ბ გ

42. დაადგინეთ შესაბამისობა ფოტოებზე გამოსახულ ორგანიზმებსა და მათი გადაადგილების 
საშუალებებს შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ფოტოს აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ შესაბამისი 
გადაადგილების საშუალების ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პასუხი ზედმეტია).

გადაადგილების საშუალებები:
1. ფარფლი 2. შოლტი 3. ცრუფეხები 4. კიდურები 5. ფრთები

ა გბ დ

ა ბ გ დ

43. ფოტოზე გამოსახული ორგანიზმები წარმოადგენს ერთგვარ „სავიზიტო ბარათს“ კონკრეტული 
გეოგრაფიული ობიექტისათვის. დაადგინეთ შესაბამისობა ორგანიზმებსა და გეოგრაფიულ ობიექტებს 
შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ცოცხალი ორგანიზმის აღმნიშვნელ ასოს მიუწერეთ შესაბამისი 
გეოგრაფიული ობიექტის ნომერი (გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პასუხი ზედმეტია).
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გეოგრაფიული ობიექტები:
1. აფრიკა
2. ანტარქტიდა
3. ავსტრალია
4. ჩრდილოეთი ამერიკა
5. სამხრეთი ამერიკა

ტესტები

ა ბ გ დ

ა) ბაობაბი გ) გრიზლიბ) პინგვინი დ) კენგურუ

44. რომელი სტიქიური მოვლენის შედეგების პრევენციაზე საუბრისას 
იქნება ყველაზე ადეკვატური მოცემული ილუსტრაციის გამოყენება?

(მაქსიმალური ქულა 1)

45. ჩამოაყალიბეთ სავალდებულო საყოველთაო კალენდარული ვაქცინაციის მიზანი. პასუხი 
დაასაბუთეთ.

(მაქსიმალური ქულა 1)

46. მოსწავლეებს ჩაუტარეთ ცდა: ნიახურის ფოთლებიანი მსხვილი ღერო მოათავსეთ ჭიქაში, 
რომელშიც ჩასხმულია მელნიანი წყალი.
აღწერეთ ცდის შედეგი და მიუთითეთ თემა, რომლის ასახსნელადაც გამოიყენებთ მოცემულ ცდას.

(მაქსიმალური ქულა 1)

47. მოკლედ მიმოიხილეთ დამმტვერავების როლი ბუნებასა და ადამიანის ცხოვრებაში; გამოიყენეთ 
მაგალითები და აღწერეთ, თუ რა მოხდება დედამიწაზე, დამმტვერავები რომ გაქრნენ.

(მაქსიმალური ქულა 2)
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კითხვისა და წერის სწავლება

48. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს ტექსტს, რომელშიც არ არის გამოყოფილი აბზაცები.
მოსწავლეების ამოცანაა, გამოყონ ტექსტში აბზაცები და მიუთითონ თითოეული აბზაცის შესატყვისი 
საკვანძო სიტყვა.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზნის მიღწევას უწყობს ხელს აღნიშნული აქტივობა?

(ა) ტექსტის შინაარსის ქრონოლოგიური თვალსაზრისით გააზრებას
(ბ) ტექსტის მთავარი აზრის გაგებას, არგუმენტირების უნარის განვითარებას
(გ) ტექსტის ლოგიკური სტრუქტურის გაგებას, მისი შემადგენელი ლოგიკური ერთეულების გამოყოფას
(დ) ტექსტის დეტალურ ანალიზს, ცალკეულ მონაკვეთებში მიზეზშედეგობრივი კავშირების დანახვას

49. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი სტრატეგია გამოგვადგება ყველაზე ნაკლებად კითხვის 
მოტივაციის ასამაღლებლად, თუკი გავითვალისწინებთ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ თავისებურებებს?

(ა) წასაკითხი ტექსტის თემის განსაზღვრა მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით
(ბ) მოსწავლისთვის შესაძლებლობის მიცემა, თავად აირჩიოს საკუთარი როლი კითხვის ჯგუფური აქტივობების დროს
(გ) მასწავლებლის მიერ კითხვისას მოსწავლეთა ძალისხმევის აღნიშვნა და წახალისება
(დ) შეჯიბრების მოწყობა კითხვისას ყველაზე სწრაფი მკითხველის გამოსავლენად

50. ქეთი კითხვისას ერთმანეთში ურევს შ-წ, მ-ნ ასოებს. მასწავლებელმა მისთვის რამდენიმე 
განმავითარებელი სავარჯიშო შეარჩია:

I. იპოვე ასოები, რომლებიც ზუსტად ისეთია, როგორიც ჩარჩოში ჩასმული ასო:

II. იპოვე სურათი, რომელზეც იგივეა გამოსახული, რაც პირველ სურათზე:

III. იპოვე თევზი, რომელიც ზუსტად იმავე მიმართულებით მიცურავს, საითაც ჩარჩოში ჩასმული თევზი:

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელშია დალაგებული სავარჯიშოები მარტივიდან რთულისაკენ?

(ა) I, III, II (ბ) II, III, I (გ) III, I, II (დ) III, II, I

შ მწნშნნწშმმწშნნწნმ
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ტესტები

51. მასწავლებელი მიმართავს მეორე კლასის მოსწავლეს: „მე ახლა დაფაზე დავწერ სიტყვას 
„მზესუმზირა“. შენ კი ამ სიტყვაში მოცემული ასოების გამოყენებით შეადგინე სხვა სიტყვები“.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზნის მიღწევას არ უწყობს ხელს აღწერილი აქტივობა?

(ა) ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას
(ბ) სიტყვის დეკოდირების უნარის განვითარებას
(გ) ვერბალური ინსტრუქციის გაგებასა და შესრულებას
(დ) არსებული ლექსიკური მარაგის გააქტიურებასა და გამოყენებას

52. გიგის უჭირს კითხვა, სიტყვის დაბოლოებებს მიხვედრით კითხულობს, რაც შეცდომით ამოკითხვის 
მიზეზი ხდება. ეს მას წაკითხულის გააზრებაში უშლის ხელს.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ყველაზე შესაფერისი აქტივობა გიგის დასახმარებლად?

(ა) ასოების უაზრო მწკრივში ასოთა ზოგიერთი თანმიმდევრობა ქმნის სიტყვას. გიგის ამოცანაა, ასოთა ამ
 მწკრივში იპოვოს და გადახაზოს სიტყვები.
(ბ) მასწავლებელი გიგის აძლევს ტექსტს. ბიჭის ამოცანაა, ტექსტში იპოვოს და გადახაზოს სიტყვები,
 რომლებიც მასწავლებლის მიერ მითითებულ ასოზე იწყება.
(გ) მასწავლებელი გიგის აძლევს ტექსტს და ასახელებს რამდენიმე სიტყვას. ბიჭის ამოცანაა, ტექსტში იპოვოს
 და გადახაზოს მასწავლებლის მიერ დასახელებული სიტყვები.
(დ) ასოების უაზრო მწკრივში, რომელიც ფურცელზეა მოცემული, გიგიმ უნდა იპოვოს და გადახაზოს
 მასწავლებლის მიერ მითითებული ასოები.

53. მასწავლებელი მეორე კლასის მოსწავლეებს უკითხავს მარტივ ტექსტს: „იყო ერთი მხიარული 
ჯამბაზი. მას გაბუშტული წითელი ცხვირი ჰქონდა. ცისფერი თვალები უციმციმებდა. წითელი ტუჩები 
სულ უცინოდა. ყვითელ თმას მწვანე ქუდი უფარავდა...“ და სთხოვს, ტექსტის მიხედვით გააფერადონ 
ჯამბაზის სილუეტი.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უნარების განვითარებას ისახავს მასწავლებელი მიზნად?

(ა) ფერების ერთმანეთისგან გარჩევისა და ცნობის
(ბ) ვიზუალური და აკუსტიკური ინფორმაციის დამახსოვრების
(გ) წერილობითი ინსტრუქციის გაგებისა და დამოუკიდებლად შესრულების
(დ) მოსმენილი სიტყვიერი ინსტრუქციის გაგების, დამახსოვრებისა და შესრულების

54. მასწავლებლის ამოცანაა, დაადგინოს, რამდენად შეუძლიათ მოსწავლეებს სიტყვის მნიშვნელობის 
განსაზღვრა კონტექსტის საფუძველზე. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი დავალებაა საუკეთესო ამ 
მიზნის მისაღწევად?

(ა) „ცა ქუდად არ მიაჩნია და დედამიწა ქალამნად“ – როგორ ადამიანს აღწერს ეს გამოთქმა? (მშრომელს,
 მედიდურს, პატარას)
(ბ) გადახაზე ის ზედმეტი სიტყვა, რომელიც მნიშვნელობით „მცენარეს“ არ უკავშირდება: ბუჩქი, ფიჭვნარი,
 რიყე, ჯეჯილი, რტო
(გ) წინადადებაში სწორად გაანაწილე მოცემული სიტყვები: კრიალა, ანკარა „_____ წყალში _____ კენჭები
 მოჩანს.“
(დ) ხაზგასმული სიტყვები შეცვალე მნიშვნელობით მსგავსი სიტყვებით: „კოკისპირულ წვიმაში ბიჭი თავიდან
 ფეხებამდე გალუმპულიყო.“
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55. ანა ტექსტს სწრაფად, მაგრამ უყურადღებოდ კითხულობს. შესაბამისად, თემას იაზრებს, თუმცა, 
დეტალებს ვერ აღადგენს სწორად. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ყველაზე ადეკვატური 
სტრატეგია გოგონას დასახმარებლად?

(ა) მასწავლებელი ანას აძლევს ტექსტს, რომელშიც შინაარსობრივი შეცდომებია დაშვებული. გოგონამ უნდა
 იპოვოს ეს შეცდომები და გაასწოროს.
(ბ) მასწავლებელი ანას წასაკითხად აძლევს ტექსტს და შემდეგ სთხოვს, მოიფიქროს შეკითხვები ამ ტექსტთან
 დაკავშირებით.
(გ) მასწავლებელი ანას წასაკითხად აძლევს საშუალო სირთულის ტექსტს. გოგონამ საკუთარი სიტყვებით
 უნდა გადმოსცეს ტექსტის ძირითადი აზრი.
(დ) მასწავლებელი მიუთითებს თემას წაკითხული ტექსტიდან, ანამ უნდა იპოვოს ტექსტში ის მონაკვეთი,
 რომელშიც ეს თემაა განხილული.

56. მასწავლებელს მომზადებული აქვს ბარათები, რომლებზეც მოცემულია ნახატები შესაბამისი 
წარწერებით, მაგალითად, „ქუდი“, „საათი“ და ა. შ. ბარათებს მასწავლებელი შემდეგი 
აქტივობისთვის იყენებს: მოსწავლეებმა უნდა წაიკითხონ ბარათებზე დაწერილი სიტყვები და შემდეგ, 
ბარათების დაუხმარებლად, ამოიცნონ ეს სიტყვები დაფაზე წინასწარ დაწერილ წინადადებებში.

56.1. კითხვის სწავლების რომელ მეთოდს შეესაბამება აღნიშნული აქტივობა?
(მაქსიმალური ქულა 1)

56.2. რა ძირითადი სირთულე შეიძლება წარმოშვას კითხვის სწავლების დროს მხოლოდ ამ მეთოდის 
გამოყენებამ?

(ა) კითხვის პროცესი მოსაწყენი ხდება ბავშვისთვის და კითხვისადმი უარყოფით დამოკიდებულებას იწვევს.
(ბ) ბავშვებს უჭირთ გამოცდილების გადატანა ახალ სიტუაციაში და, შესაბამისად, სირთულეები ექმნებათ
 უცნობი სიტყვების ამოკითხვის დროს.
(გ) ბავშვები ორიენტირებულნი არიან სიტყვების ამოცნობაზე და სირთულეები ექმნებათ სიტყვის
 მნიშვნელობის გააზრებაში.
(დ) ბავშვი ეჩვევა სიტყვის შესაბამის ნახატთან ერთად აღქმას და ნახატის გარეშე უჭირს სიტყვის ამოკითხვა,
 რაც შემდგომში აფერხებს კითხვის ტემპს.

57. კვლევის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციის მიხედვით, ფონოლოგიური ცნობიერების 
გასავითარებელ სავარჯიშოებში აუცილებელია ბავშვისთვის კარგად ნაცნობი სიტყვების გამოყენება. 
მოიფიქრეთ ამ რეკომენდაციის საუკეთესო დასაბუთება.

(მაქსიმალური ქულა 1)

58. წაიკითხეთ IV კლასის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი ტექსტი და შეასრულეთ ქვემოთ 
მოცემული დავალებები.

მეცნიერებს უძველესი დროიდან აინტერესებდათ ჩაძირული სამეფოები. მათ შორის ყველაზე ცნობილია 
ლეგენდარული ატლანტიდა. ერთადერთი წერილობითი წყარო, რომელიც მოგვითხრობს ატლანტიდის 
შესახებ, არის ბერძენი ფილოსოფოსის, პლატონის, თხზულება. მასში იგი, ეგვიპტურ ზეპირსიტყვიერებაზე 
დაყრდნობით, აღწერს მთაგორიან, ნაყოფიერ და მჭიდროდ დასახლებულ სამეფოს. მოსახლეობას 
მშვიდობიანად და ბედნიერად უცხოვრია. თუმცა, ,,ერთ საშინელ დღესა და საშინელ ღამეს“ მათი ბედნიერება 
დასრულებულა. ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად კუნძული ზღვაში ჩაძირულა. საუკუნეების განმავლობაში 
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ტესტები

პლატონის ეს ცნობა ამოუხსნელ გამოცანად რჩებოდა. ატლანტიდის შესახებ მრავალი წიგნი დაიწერა. 
მეცნიერები კატასტროფის სხვადასხვა ადგილს ასახელებენ: ესპანეთი, ჩინეთი, ანტარქტიკა... ზოგიერთ 
მეცნიერს კი მიაჩნია, რომ ატლანტიდა პლატონის ფანტაზიის ნაყოფია.

58.1. თქვენი მიზანია, მოსწავლეებს ასწავლოთ ფაქტისა და მოსაზრების ერთმანეთისაგან გარჩევა. ამოწერეთ 
ტექსტიდან ორი წინადადება, რომლებსაც გამოიყენებდით ნიმუშებად ამ მიზნის მისაღწევად.

(მაქსიმალური ქულა 1)

ფაქტი:

მოსაზრება:

58.2. ამოიწერეთ ტექსტიდან წინადადება, რომლის გამოყენებითაც დაადგენდით, შეუძლიათ თუ არა 
მოსწავლეებს მოვლენებს შორის მიზეზშედეგობრივი მიმართების დანახვა.

(მაქსიმალური ქულა 1)

58.3. ზემოთ მოცემულ ტექსტთან დაკავშირებით დაუსვით მოსწავლეებს შეკითხვა, რომლითაც 
დაეხმარებოდით მათ არგუმენტირების უნარის განვითარებაში. მოიყვანეთ მოსწავლის ერთი შესაძლო პასუხი 
თქვენ მიერ დასმულ შეკითხვაზე.

(მაქსიმალური ქულა 1)

შეკითხვა:

სავარაუდო პასუხი:

58.4. დაუსვით მოსწავლეებს შეკითხვა, რომლითაც დაეხმარებოდით მათ მთლიანი ტექსტიდან დასკვნის 
გამოტანაში.

(მაქსიმალური ქულა 1)
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აკადემიური უნარები

წაკითხული ტექსტის გააზრება
ყურადღებით წაიკითხეთ და გაიაზრეთ ტექსტი. თითოეული შეკითხვის სავარაუდო პასუხებიდან აირჩიეთ ის 
ვარიანტი, რომელიც მართებულია მოცემული ტექსტის მიხედვით.

40 წლის წინ ცნობილმა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა, უოლტერ მიშელმა, ჩაატარა კვლევა, რომლის 
შედეგების თანახმადაც, უნარი – უარი თქვა მომენტალურ სიამოვნებაზე, ჯილდოზე და დაელოდო უფრო დიდ 
სარგებელს – ადამიანის ცხოვრებისეული მიღწევების განმაპირობებელ მნიშვნელოვან ფაქტორად შეიძლება 
მივიჩნიოთ. 

ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიიღო 700-მდე ბავშვმა, რომელთა ასაკი 4-დან 6 წლამდე მერყეობდა. 
თითოეულ ბავშვს შესთავაზეს ერთი მარმელადის ნაჭერი და დაჰპირდნენ მეორე მარმელადის მიცემას 
იმ შემთხვევაში, თუ ისინი 15-20 წუთს მოითმენდნენ და არ შეჭამდნენ ამ მარმელადს. ბავშვი გემრიელი 
მარმელადით მარტო რჩებოდა ოთახში, მის რეაქციებს კი ფსიქოლოგები კამერებით აკვირდებოდნენ. 10 
წლის შემდეგ განმეორებითი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბავშვები, რომლებმაც მოითმინეს და არ 
შეჭამეს მარმელადი, გაცილებით უკეთ სწავლობდნენ სკოლაში, უკეთ ამყარებდნენ ურთიერთობებს და უკეთ 
უმკლავდებოდნენ სტრესს.  

უოლტერ მიშელმა აღნიშნული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ივარაუდა, რომ ჯილდოს 
მომავლისთვის გადადების უნარი პიროვნების სტაბილური ნიშანი, ანუ ხასიათის შემადგენელი ნაწილია. ის 
ბიოლოგიურად არის დეტერმინირებული და მჭიდროდ უკავშირდება ადამიანის მომავალ მიღწევებსა და 
წარმატებებს.  

რამდენიმე წლის წინ მკვლევარი სელესტე კიდი, რომელიც უსახლკარო ბავშვებსა და მათს ოჯახებს 
აკვირდებოდა, დაეჭვდა, რამდენად ადეკვატური  იყო ,,მარმელადის ტესტი“ ბავშვების  თანდაყოლილი 
მოთმინების უნარის აღმოსაჩენად. თუ ბავშვი მიჩვეულია, რომ დანაპირებს ხშირად არ უსრულებენ, მაშინ 
ხომ რაციონალური გადაწყვეტილებაა, არ დაელოდო დიდ ჯილდოს. მკვლევარმა და მისმა კოლეგებმა 
ექსპერიმენტის პირობები გაართულეს: ბავშვების ორ ჯგუფს ფანქრები და გასაფერადებელი ალბომები 
მისცეს, გაფერადების დაწყება სთხოვეს და დაჰპირდნენ, რომ ცოტა ხანში კიდევ უფრო ლამაზ ფანქრებს 
მოუტანდნენ. ბავშვების პირველი ჯგუფი განგებ მოატყუეს და არაფერი მისცეს, მეორე ჯგუფმა კი დაპირებული 
ჯილდო მიიღო. ექსპერიმენტის მეორე ნაწილი მიშელის ექსპერიმენტის ანალოგიური იყო. პირველი ჯგუფის 
ბავშვების უმეტესობამ, მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით, დაუყოვნებლივ შეჭამა მარმელადი. აღნიშნული 
შედეგების საფუძველზე კიდმა გამოიტანა შემდეგი დასკვნა: ბავშვის უნარი, გადაავადოს ჯილდოს მიღება, 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სანდოა მისი გარემო.   

უოლტერ მიშელის ექსპერიმენტის შეფასებისას ზოგიერთი მკვლევარი წერდა, რომ სწორედ ამ უნარმა 
მოუტანა კრომანიონელებს გამარჯვება ნეანდერტალელებზე და კაცობრიობა პროგრესის გზაზე დააყენა. 
მიუხედავად იმისა, რომ მიშელის თეორია გენეტიკურ მოცემულობას უსვამს ხაზს, წლების შემდეგ მან გამოსცა 
წიგნი ,,მარმელადის ტესტი; თვითკონტროლის გაუმჯობესება“. თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ,,მარმელადისთვის“ 
წინააღმდეგობის გაწევა გაცილებით უფრო ადვილია მათთვის, ვისაც ამის გაკეთება უკვე ბავშვობაში შეეძლო.
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59. I აბზაცში:

(ა) დასმულია საკითხი, რომელსაც ეხება მთელი დანარჩენი ტექსტი.
(ბ) განხილულია ჯილდოზე უარის თქმის განმაპირობებელი ფაქტორები.
(გ) წარმოდგენილია ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური ფენომენის კვლევის ისტორია.
(დ) დასმულია საკითხი, რომლის აქტუალობა ეჭვქვეშაა დაყენებული ტექსტის დანარჩენ ნაწილში.

60. რამ შეუქმნა საფუძველი უოლტერ მიშელს, რომ მოთმინების უნარი პიროვნების სტაბილურ 
მახასიათებლად მიეჩნია?

(ა) ექსპერიმენტის მონაწილე ბავშვების რაოდენობამ
(ბ) მოთმინების უნარსა და მიღწევებს შორის კავშირმა
(გ) მარმელადთან მარტო დარჩენილ ბავშვებზე დაკვირვებამ
(დ) სტრესთან გამკლავებისა და კომუნიკაციის უნარის ურთიერთკავშირმა

61. რომელია ის დამატებითი ფაქტორი, რომელიც, კიდისაგან განსხვავებით, მიშელს კვლევისას არ 
გაუთვალისწინებია?

(ა) დროის გავლენა
(ბ) გამოცდილების გავლენა
(გ) ჯილდოს მიმზიდველობა
(დ) წარმატება სხვადასხვა სფეროში

62. რატომ არ დაელოდნენ სელესტე კიდის მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტში პირველი ჯგუფის 
ბავშვები დაპირებულ ჯილდოს?

(ა) ამ ჯგუფის ბავშვებმა, მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით, მოთმინების ნაკლები უნარი გამოავლინეს.
(ბ) ამ ჯგუფის ბავშვებს, მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით, რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 აღმოაჩნდათ.
(გ) ამ ჯგუფის ბავშვებმა, მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით, დაპირებული ჯილდო ნაკლებად მნიშვნელოვნად
 მიიჩნიეს.
(დ) ამ ჯგუფის ბავშვებს, მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით, დანაპირების შეუსრულებლობამ იმედი გაუცრუა.
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63. რატომ გაუჩნდა სელესტე კიდს ეჭვი „მარმელადის ტესტთან“ დაკავშირებით სწორედ უსახლკარო 
ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე დაკვირვებისას?

(ა) უსახლკარო ბავშვებს მოთმინების უნარი ნაკლებად აქვთ განვითარებული და, შესაბამისად, ისინი
 გადავადებულ ჯილდოს არ ელოდებიან.
(ბ) უსახლკარო ბავშვებს ნაკლები მიჯაჭვულობა აქვთ ოჯახებზე და, შესაბამისად, მოთმინების უნარის
 ჩამოყალიბებაზე გარემოს ზემოქმედება სუსტია.
(გ) უსახლკარო ბავშვებზე დაკვირვებამ მკვლევარი დააფიქრა მოთმინების უნარისა და მომავალში
 წარმატებულობის კავშირის არსებობაზე.
(დ) უსახლკარო ბავშვების მოთხოვნილებები უმეტესად დაუკმაყოფილებელია და, შესაბამისად, ისინი ხშირად
 არიან ფრუსტრირებულნი.

64. მიშელის მიერ გამოქვეყნებული წიგნის სათაური იმაზე მეტყველებს, რომ:

(ა) მკვლევარმა უარყო მოთმინების უნარის გენეტიკური მოცემულობა და ამ უნარის მხოლოდ გარემოს
 ზემოქმედებით განვითარებაზე გააკეთა აქცენტი.
(ბ) მოთმინების უნარის გენეტიკური მოცემულობის მიუხედავად, მკვლევარმა აღიარა გარემოს ზემოქმედებით
 ამ უნარის განვითარების შესაძლებლობაც.
(გ) მკვლევარს წლები დასჭირდა თვითკონტროლის უნარის გენეტიკური მოცემულობის უარსაყოფად და ამ
 უნარის გასავითარებელი მექანიზმების აღმოსაჩენად.
(დ) მკვლევარმა თვითკონტროლის უნარის გენეტიკური მოცემულობა აღიარა და იმავდროულად ამ უნარის
 გაუმჯობესების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.

65. „ ... სწორედ ამ უნარმა მოუტანა კრომანიონელებს გამარჯვება ნეანდერტალელებზე და 
კაცობრიობა პროგრესის გზაზე დააყენა.“ – ამ წინადადებით ავტორს სურდა ეთქვა, რომ მეცნიერებმა:

(ა) აღიარეს მიშელის მიერ შესწავლილი უნარის მნიშვნელობა და კავშირი ადამიანის მომავალ წარმატებასთან.
(ბ) აღმოაჩინეს მიშელის მიერ შესწავლილი უნარის ბიოლოგიური განპირობებულობა და მისი კავშირი
 ადამიანის მომავალ მიღწევებთან.
(გ) მიშელის კვლევის დახმარებით აღმოაჩინეს შესწავლილი უნარის განვითარებაში როგორც ბიოლოგიური,
 ასევე, გარემო ფაქტორების როლი.
(დ) მიშელის კვლევის დახმარებით გააცნობიერეს, რომ კაცობრიობას პროგრესული განვითარების პოტენცია აქვს.
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ანალიტიკური წერა

66. „ოლივერ ტვისტი“  
 „შვიდი წლის ოლივერს თხუთმეტ შიმშილისგან დასუსტებულ მოზარდთან ერთად ეძინა. ბავშვებს ვახშმად, 

ჩვეულებრივ, წყალწყალა შვრიის ფაფა ჰქონდათ. პატარები მაგიდას მჭიდროდ შემოუსხდებოდნენ და 
თვალის დახამხამებაში ასუფთავებდნენ ჯამებს. მათ საჭმელი არ ჰყოფნიდათ. ერთხელ კენჭი ჰყარეს, ვინ 
ეტყოდა ამის შესახებ თავშესაფრის პატრონს. ეს მისია ოლივერს ხვდა წილად. 

 ოლივერი შიშისგან კანკალებდა. საშინელ სიჩუმეს დროდადრო მისი ფეხის ხმა არღვევდა. „მადლობა 
ღმერთს, მე არ მომიწია ამის გაკეთება“, იკითხებოდა თითოეული ბავშვის თვალებში.  

 როგორც იქნა, ბიჭმა მისტერ ბამბლამდე მიაღწია. თავშესაფრის პატრონი ისე უყურებდა, როგორც მწერს, 
რომელსაც სიამოვნებით გასრესდა.

ოლივერმა თავი გაიმხნევა და ძლივს წაიჩურჩულა:
– გთხოვთ, მისტერ, კიდევ ცოტა... მისტერ ბამბლმა თვალები გადმოკარკლა და გაცოფებულმა
 დაუღრიალა:
– როგორ ბედავ?! – ხელი უხეშად მოჰკიდა და ბნელ სარდაფში ჩაკეტა. გამწარებულმა ოლივერმა მისი
 სიტყვები გაიგონა:
– არავის არასდროს მოუთხოვია ზედმეტი ულუფა. ეს ბიჭი ნამდვილი ავაზაკია!“ 
 

სტიგმა
ძველ საბერძნეთში სტიგმა ნიშნავდა დამღას, რომელიც ადამიანს კანზე ჰქონდა გამოსახული. სტიგმით 

მიანიშნებდნენ ამ პიროვნების დაბალ მორალურ სტატუსზე.  მსგავსი ნიშნით, ჩვეულებრივ, მონას, მოღალატეს 
ან დამნაშავეს გამოარჩევდნენ. მე-20 საუკუნიდან ეს ტერმინი ფართოდ გამოიყენება, თუმცა, ახლა სტიგმა 
ფიზიკურად კი არ არის გამოხატული, არამედ გულისხმობს ე. წ. იარლიყების მიწებებასა და ამგვარად 
პიროვნების დისკრედიტაციას, მაგალითად, „ის ხელმოცარული ადამიანია“, „ის მოღალატეა“, „ის უნიჭოა“... 
შეიძლება დადებითი შინაარსის იარლიყიც იქცეს სტიგმად, მაგალითად, „ის დაუმარცხებელია“, „ის 
ვუნდერკინდია“... 

 ესა თუ ის კონკრეტული ჯგუფი თავს ახვევს სხვებს ქცევის გარკვეულ სტანდარტებს, რომელთა დარღვევაც 
ჯგუფის მხრიდან მათ გარიყვასა და სტიგმატიზაციას იწვევს. სტიგმას ხშირად ვხვდებით საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, სადაც გარკვეული ნიშნით გამოარჩევენ ბავშვებს და სტიგმის მსხვერპლად აქცევენ (ამ 
ბავშვების  შესაძლებლობების მიუხედავად).

 ● იმსჯელეთ, როგორ ხდება „იარლიყების მიწებება“, რა განაპირობებს  სტიგმატიზაციას; 
 ● იმსჯელეთ სხვადასხვა სახის  იარლიყების მიწებების შედეგებზე;

მსჯელობის გასამყარებლად მოიყვანეთ არგუმენტები და მაგალითები. თქვენ მიერ დაწერილი თხზულება 
უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, 100 სიტყვას.
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სწორი პასუხები და შეფასების კრიტერიუმები

ქართული ენა და ლიტერატურა

1 ბ

2 დ

3 გ

4 ა

5 დ

6 მაქსიმალური ქულა: 1

I. გაცნობიერებული
II. მოთხოვნები
III. ცნება
IV. აღქმა

1 ქულა:
სიტყვები ოთხივე 
წინადადებისთვის სწორად 
არის შერჩეული;

0 ქულა:
 ● სიტყვა არასწორად 
არის შერჩეული ერთი 
წინადადებისთვის მაინც;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

7 მაქსიმალური ქულა: 6

შეცდომა უნდა იყოს

ვწმინდავდი ვწმენდდი

მის თავის

გაუყვებოდით გავუყვებოდით

 ● თითოეული შეცდომის 
გასწორება და შესაბამისი 
დასაბუთება ფასდება 2 
ქულით.

 ● მხოლოდ შეცდომის 
გასწორება, სათანადო 
დასაბუთების გარეშე, 
ფასდება 1 ქულით.

 ● მოსწავლის მიერ სწორად 
დაწერილი სიტყვის 
მცდარი ფორმით შეცვლის 
შემთხვევაში შეფასებას 
აკლდება 1 ქულა.

8 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მოყვანილია ზღაპრისთვის 
დამახასიათებელი 4 
ტრადიციული ფორმულა / 
მყარი გამონათქვამი;

0 ქულა:
 ● არ არის მოყვანილი 
ზღაპრისთვის 
დამახასიათებელი 4 
ტრადიციული ფორმულა / 
მყარი გამონათქვამი;

 ● გამონათქვამები 
არასწორადაა შერჩეული;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

9 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მითითებულია ადეკვატური 
მხატვრული ხერხი - 
ალიტერაცია.

0 ქულა:
 ● მითითებული მხატვრული 
ხერხი არ არის ადეკვატური;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

10 მაქსიმალური ქულა: 2

2 ქულა:
 ● მითითებულია ორივე სახის 
მხატვრული დეტალის 
(როგორც პორტრეტულის, 
ისე, საგნობრივის) 
ადეკვატური მაგალითები.

1 ქულა:
 ● მითითებულია ან მხოლოდ 
პორტრეტული, ან მხოლოდ 
საგნობრივი დეტალის 
ადეკვატური მაგალითი.

0 ქულა:
 ● მოყვანილია შეუსაბამო 
მაგალითები;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

11 მაქსიმალური ქულა: 1

ა ბ გ დ

1 3 4 2

12 მაქსიმალური ქულა: 1

ა ბ გ დ

5 4 2 1

13 მაქსიმალური ქულა: 1

ა ბ გ დ ე

1 2 4 1 3

14.1 მაქსიმალური ქულა: 1

„ხედვაში ხანჯლის არის ციება“; 
„მათ ნატყვიარი აკრავთ 
წარბებზე“; „გული სავსე აქვთ 
შხამის წვეთებით“.

1 ქულა:
 ● სწორადაა მითითებული 
მხატვრული სახე (ლექსიდან 
ამოწერილია შესაბამისი 
სტრიქონი).

0 ქულა:
 ● მხატვრული სახე 
არასწორადაა შერჩეული;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

14.2 მაქსიმალური ქულა: 2

2 ქულა:
 ● სწორადაა მითითებული 
მხატვრული ხერხი (კომიზმი, 
იუმორი), მოყვანილია 
სათანადო ციტატა, 
დასაბუთებულია ამ ციტატის 
შესაბამისობა მხატვრულ 
ხერხთან.

1 ქულა:
 ● მითითებულია მხოლოდ 
მხატვრული ხერხი (კომიზმი, 
იუმორი);

0 ქულა:
 ● მითითებულია 
არაადეკვატური მხატვრული 
ხერხი;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

14.3 მაქსიმალური ქულა: 2

2 ქულა:
 ● სწორად არის მითითებული 
და მკაფიოდაა 
ჩამოყალიბებული, თუ რა 
ქმნის კონტრასტს ორივე 
ნაწარმოებში.

1 ქულა:
 ● სწორად არის მითითებული 
და მკაფიოდაა 
ჩამოყალიბებული, თუ რა 
ქმნის კონტრასტს მხოლოდ 
ერთ-ერთ ნაწარმოებში;

 ● მხოლოდ მინიშნებულია, თუ 
რა ქმნის კონტრასტს ორივე 
ნაწარმოებში.

0 ქულა:
 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

14.4 მაქსიმალური ქულა: 2

2 ქულა:
 ● მსჯელობა ეხება როგორც 
მსგავსებას, ასევე, 
განსხვავებას ეპიზოდებს 
შორის.

1 ქულა:
 ● მსჯელობა ეხება ეპიზოდების 
მსგავსებას მხოლოდ თემის 
თვალსაზრისით, მოყვანილია 
სათანადო მაგალითები;

 ● გავლებულია მხოლოდ 
სქემატური პარალელები 
ეპიზოდებს შორის.

0 ქულა:
 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

მათემატიკა

15 ა

16 გ

17 ა

18 დ

19 დ

20 ბ

21 გ

22 ბ

23 გ

24 გ

25 დ

26 ბ

27 ა

28 ბ

29 ა

30 ა

31 დ

32 მაქსიმალური ქულა: 3

3 ქულა:
 ● დასაბუთებულია, რომ წიგნის 
გვერდების რაოდენობა 106-
ის ტოლია.

2 ქულა:
 ● გამოყენებულია ამოხსნის 
ადეკვატური გზა, მაგრამ 
სწორი პასუხი არ არის 
გაცემული ამოცანაში დასმულ 
შეკითხვაზე.

1 ქულა:
 ● ამოცანის ამოხსნა 
დაწყებულია ადეკვატური 
გზით, გადადგმულია 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, 
თუმცა, სათანადოდ არ არის 
გაგრძელებული.

0 ქულა:
 ● სწორი პასუხი მოცემულია, 
თუმცა, ყოველგვარი 
დასაბუთების გარეშე;

 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

33 მაქსიმალური ქულა: 4

სულ დაშვებულია 4 შეცდომა:
1. II. მოსწავლემ დაუშვა 

არსებითი შეცდომა გაყოფისას 
- ყურადღება არ მიაქცია 
მოქმედებათა თანმიმდევრობას. 
უნდა იყოს: 1080:30:3 = 36:3                         
IV. დაშვებულია არსებითი 
შეცდომა გამრავლებისას - უნდა 
იყოს: 201⋅32 = 201⋅30+ 201⋅2 
ან 201⋅32 = 200⋅32+1⋅32 

2. მოსწავლემ აირჩია ამოხსნის 
ეფექტური გზა, მაგრამ არ 
გაითვალისწინა, რომ ნერგებს 
შორის დაშორებათა სხვაობა 
უნდა გაემრავლებინა არა 
8-ზე, არამედ 7-ზე. 50 სმ · 
8-ის ნაცვლად უნდა დაეწერა 
50-სმ · 7. 

3. მოსწავლემ აირჩია ამოხსნის 
სწორი გზა, თუმცა, არ 
გაითვალისწინა, რომ 
თითოეული მონაკვეთი 
2 წერტილს აერთებს 
ერთმანეთთან, ამიტომ 
დათვლის დროს 2-ჯერ იღებს 
მონაწილეობას. უნდა იყოს: 
მონაკვეთების რაოდენობაა 
სულ (4⋅5):2.

შეფასების სქემა: აპლიკანტი 
(1)-ის II დავალებაში შეცდომის 
აღმოჩენისა და შესწორებისათვის 
მიიღებს ორ ,,+“-ს, ხოლო 
დანარჩენი სამი შეცდომის 
აღმოჩენისა და შესწორებისათვის - 
სამ-სამ ,,+“-ს.   
მოსწავლის ყველაზე წარმატებულ 
ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს 
ეფექტური გზების არჩევა მე-2 
და მე-3 ამოცანების ამოხსნისას. 
ამ გზებიდან ერთ-ერთის მაინც 
მითითებისთვის (სათანადო 
დასაბუთებით) აპლიკანტი მიიღებს 
კიდევ ორ ,,+“-ს. 
ყველაზე არსებით შეცდომად 
შეიძლება ჩაითვალოს 
მოქმედებათა შესრულების 
თანმიმდევრობის დარღვევა 
და გამრავლების თვისებების 
არცოდნა (1)-ის II და IV 
დავალებების შესრულების დროს. 
ამ შეცდომებიდან ერთ-ერთის 
მაინც არსებით შეცდომად 
ჩათვლის შემთხვევაში (სათანადო 
დასაბუთებით) აპლიკანტი მიიღებს 
კიდევ ორ ,,+“-ს.  შეფასება ხდება 
დაგროვილი ,,+“-ების საერთო 
რაოდენობის მიხედვით:

ჯამური ქულა: შეფასება

13-15 4 ქულა

10-12 3 ქულა

7-9 2 ქულა

4-6 1 ქულა

0-3 0 ქულა
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ტესტები

ბუნებისმეტყველება

34 გ

35 დ

36 ბ

37 ბ

38 ბ

39 ა

40 ბ

41 მაქსიმალური ქულა: 1

ა ბ გ

4 3 5

42 მაქსიმალური ქულა: 1

ა ბ გ დ

3 1 2 4

43 მაქსიმალური ქულა: 1

ა ბ გ დ

1 2 4 3

44 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მოცემულია სწორი პასუხი 
(წყალდიდობის შედეგების 
პრევენცია).

0 ქულა:
 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

45 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● ჩამოყალიბებულია 
საყოველთაო კალენდარული 
ვაქცინაციის მიზანი, პასუხი 
დასაბუთებულია.

0 ქულა:
 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

46 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● აღწერილია ცდის შედეგი 
და მითითებულია თემა, 
რომლის ასახსნელადაც 
შესაძლებელია მოცემული 
ცდის გამოყენება.

0 ქულა:
 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

47 მაქსიმალური ქულა: 2

2 ქულა:
 ● მითითებულია 
დამმტვერავების როლი 
ბუნებასა და ადამიანის 
ცხოვრებაში; შესაბამისი 
მაგალითების გამოყენებით 
აღწერილია ის შედეგები, 
რომლებიც მოჰყვება მათ 
გაქრობას.

1 ქულა:
 ● მხოლოდ მითითებულია 
დამმტვერავების როლი 
ბუნებასა და ადამიანის 
ცხოვრებაში.

 ● მითითებულია 
დამმტვერავების როლი 
ან მხოლოდ ბუნებაში, 
ან მხოლოდ ადამიანის 
ცხოვრებაში და შესაბამისი 
მაგალითების გამოყენებით 
აღწერილია ის შედეგები, 
რომლებიც მოჰყვება მათ 
გაქრობას.

0 ქულა:
 ● პასუხი არ არის სწორი;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

კითხვისა და წერის სწავლება

48 გ

49 დ

50 ბ

51 ა

52 ა

53 დ

54 დ

55 ა

56.1 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● დასახელებულია 
დავალებაში აღწერილი 
აქტივობის შესაბამისი 
კითხვის სწავლების მეთოდი.

0 ქულა:
 ● დასახელებულია 
დავალებაში აღწერილი 
აქტივობის შეუსაბამო 
კითხვის სწავლების მეთოდი;

 ● პასუხი ძალიან ზოგადია;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

56.2 ბ

57 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მოცემულია დავალებაში 
აღწერილი რეკომენდაციის 
შესაბამისი დასაბუთება.

0 ქულა:
 ● მოცემული პასუხი ვერ 
გამოდგება დავალებაში 
აღწერილი რეკომენდაციის 
დასაბუთებად;

 ● პასუხი ძალიან ზოგადია;
 ● პასუხი არ არის მოცემული.

58.1 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მოყვანილია ტექსტიდან ორი 
წინადადება, რომლებიც 
მასწავლებელს დაეხმარება 
დავალებაში მითითებული 
მიზნის მისაღწევად.

0 ქულა:
 ● მოყვანილია შეუსაბამო 
წინადადებები;

 ● პასუხი არ არის მოცემული.

58.2 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მოყვანილია ტექსტიდან 
წინადადება, რომელიც 
მასწავლებელს დაეხმარება 
დავალებაში მითითებული 
მიზნის მისაღწევად.

0 ქულა:
 ● მოყვანილია შეუსაბამო 
წინადადება/წინადადებები;

 ● ასუხი არ არის მოცემული.

58.3 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● ტექსტთან დაკავშირებით 
მოცემულია შეკითხვა, 
რომელიც მასწავლებელს 
დაეხმარება, განუვითაროს 
მოსწავლეებს 
არგუმენტირების უნარი; 
ამასთანავე, მოცემულია 
შეკითხვის ადეკვატური 
სავარაუდო პასუხი.

0 ქულა:
 ● მითითებული შეკითხვა არ 
შეესაბამება მიზანს;

 ● არ არის წარმოდგენილი 
შეკითხვის ადეკვატური 
სავარაუდო პასუხი;

 ● არ არის მოცემული არც 
შეკითხვა და არც პასუხი.

58.4 მაქსიმალური ქულა: 1

1 ქულა:
 ● მოცემულია შეკითხვა, 
რომელიც მოსწავლეებს 
დაეხმარება, გამოიტანონ 
დასკვნა მთლიანი 
ტექსტიდან.

0 ქულა:
 ● მითითებული შეკითხვა არ 
შეესაბამება მიზანს;

 ● შეკითხვა არ არის 
მოცემული.

აკადემიური უნარები

წაკითხული ტექსტის გააზრება

59 ა

60 ბ

61 ბ

62 დ

63 დ

64 ბ

65 ა

აკადემიური უნარები

66 მაქსიმალური ქულა: 13

I. შინაარსის 
რელევანტურობა*
ნაშრომი შეესაბამება მოცემულ 
საკითხს, პასუხობს დასმულ 
ამოცანებს.

2 ქულა:
 ● ნაშრომი პასუხობს 
დავალების მოთხოვნებს, 
არ შეეხება არარელევანტურ 
საკითხებს.

1 ქულა:
 ● ნაშრომი მხოლოდ 
ნაწილობრივ პასუხობს 
დავალების მოთხოვნებს;

 ● ნაშრომი პასუხობს 
დავალების მოთხოვნებს, 
თუმცა, მოცემულია 
არარელევანტური 
ინფორმაციაც.

0 ქულა:
 ● ნაშრომი არ პასუხობს 
დავალების მოთხოვნებს;

 ● შეეხება სრულიად 
განსხვავებულ საკითხს;

 ● წარმოადგენს დავალების 
პერიფრაზს.

*თუ ნაშრომი პირველი 
კრიტერიუმის მიხედვით 
შეფასდება 0 ქულით, ის 
აღარ გასწორდება სხვა 
კრიტერიუმების მიხედვით.

II. დასაბუთება *
ნაშრომში ავტორის პოზიცია 
წარმოდგენილია შესაბამისი 
დასაბუთებით, მსჯელობა 
გამყარებულია დამაჯერებელი, 
ადეკვატური არგუმენტებითა და 
მაგალითებით.

3 ქულა:
 ● მოცემულია საკითხის შესახებ 
თანმიმდევრული მსჯელობა, 
მოყვანილია დამაჯერებელი, 
მრავალფეროვანი, 
ორიგინალური არგუმენტები, 
მაგალითები, განხილულია 
კონტრარგუმენტები;

2 ქულა:
 ● მოცემულია საკითხის შესახებ 
თანმიმდევრული მსჯელობა, 
არგუმენტები მოყვანილია 
ყველა მოსაზრებისთვის;

 ● მოცემულია საკითხის შესახებ 
თანმიმდევრული მსჯელობა, 
არგუმენტითა და მაგალითით 
გამყარებულია მხოლოდ 
ზოგიერთი მოსაზრება;

1 ქულა:
 ● არის დასაბუთების 
მცდელობა, თუმცა, 
არგუმენტები თუ მაგალითები 
ზედაპირული, ერთფეროვანი 
და არადამაჯერებელია;

0 ქულა:
 ● მსჯელობა არ 
არის ლოგიკური, 
თანმიმდევრული, 
მოსაზრებები არ არის 
გამყარებული მაგალითებითა 
და არგუმენტებით;

 ● მსჯელობა არ არის 
მოცემული.

* მსჯელობისას ფაქტობრივი 
შეცდომის დაშვების 
შემთხვევაში აპლიკანტს მეორე 
კომპონენტში დააკლდება 1 
ქულა.
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III. თხრობის ორგანიზება
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია, 
აზრები მწყობრად, თანმიმდევრულად 
არის გადმოცემული, თხზულების 
ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურადაა 
დაკავშირებული.

2 ქულა:
 ● ტექსტი სტრუქტურულად გამართულია 
- ნაწერში წარმოდგენილია საკითხის 
დასმა, მსჯელობა, დასკვნა, აზრები 
მწყობრად არის გადმოცემული, 
მონაკვეთები ლოგიკურად უკავშირდება 
ერთმანეთს;

1 ქულა:
 ● ნაწერში დასმულია საკითხი, 
თუმცა, მსჯელობა ზედაპირულია, 
წარმოდგენილი დასკვნა არ 
გამომდინარეობს მსჯელობიდან; 
წარმოდგენილია ტექსტის მხოლოდ 
ზოგიერთი სტრუქტურული ნაწილი; 
ერთმანეთს ლოგიკურად უკავშირდება 
ტექსტის მხოლოდ ზოგიერთი მონაკვეთი.

0 ქულა:
 ● ნაწერში წარმოდგენილია პერიფრაზი 
და მხოლოდ მცირე მონაკვეთი ეთმობა 
მსჯელობას (რამდენიმე წინადადება, 
პატარა აბზაცი ა. შ. ); მოსაზრებები, 
ტექსტის ნაწილები ერთმანეთთან 
ლოგიკურად არ არის დაკავშირებული; 
ნაწერში არ არის წარმოდგენილი 
სტრუქტურული ნაწილები - საკითხის 
დასმა, მსჯელობა, დასკვნა.

IV. სტილი, ლექსიკა
აზრები ცხადად, ნათლადაა გამოთქმული, 
ნაწერი ლექსიკურად მდიდარი და 
სტილისტურად გამართულია, ლექსიკა 
შეესაბამება დასმულ საკითხს.

3 ქულა:
 ● ნაშრომში არ გვხვდება სტილისტური 
ხარვეზები, ტექსტი ლექსიკურად 
მდიდარია, აზრი მკაფიოდ და 
გამართულად არის გადმოცემული, 
გამოყენებულია საკითხის შესაფერისი 
ლექსიკა და სტილი.

2 ქულა:
 ● ნაშრომში გვხვდება უმნიშვნელო 
სტილისტური ხარვეზები, ტექსტი 
ლექსიკურად გამართულია, აზრი 
მკაფიოდ არის გამოხატული.

1 ქულა:
 ● ნაწერი ლექსიკურად მწირია, თუმცა, 
გამოყენებული ლექსიკა და სტილი მეტ-
ნაკლებად შეეფერება საკითხს.

 ● ნაშრომში გვხვდება მნიშვნელოვანი 
სტილისტური ხარვეზები, თუმცა, 
აზრი გასაგებად არის გადმოცემული. 
გამოყენებული ლექსიკა და სტილი მეტ-
ნაკლებად შეეფერება საკითხს.

0 ქულა:
 ● ნაწერი ლექსიკურად ღარიბია; 
დაშვებულია უხეში სტილისტური 
შეცდომები;

 ● გამოყენებულია არაადეკვატური 
ლექსიკა და სტილი.

V. სინტაქსი, მორფოლოგია, პუნქტუაცია
ნაშრომი სინტაქსურად გამართულია, 
ნაწერი შესრულებულია თანამედროვე 
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების 
დაცვით.

3 ქულა:
 ● არ არის დაშვებული სინტაქსური, 
ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური და 
პუნქტუაციური შეცდომები, დაცულია 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 
ენის ნორმები.

2 ქულა:
 ● დაშვებულია უმნიშვნელო სინტაქსური, 
ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური 
და პუნქტუაციური შეცდომები, თუმცა, 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 
ენის ნორმები ძირითადად დაცულია.

1 ქულა:
 ● დაშვებულია სინტაქსური, 
ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური, 
პუნქტუაციური შეცდომები, დარღვეულია 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 
ენის ნორმები.

0 ქულა:
 ● დაშვებულია უხეში სინტაქსური, 
ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური, 
პუნქტუაციური შეცდომები.

იმისათვის, რომ ნაშრომი ყველა 
კრიტერიუმის მიხედვით გასწორდეს, ის 
უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
 ● უნდა შეეხებოდეს დავალებაში მოცემულ 
საკითხს;

 ● არ უნდა წარმოადგენდეს დავალების 
პირობის პერიფრაზს;

 ● არ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, 
რომლის საშუალებით შესაძლებელია 
აპლიკანტის პიროვნების 
იდენტიფიცირება - სახელსა და 
გვარს (რეალურსა თუ გამოგონილს), 
მეტსახელს, ხელმოწერას და ა.შ.

 ● შესრულებული უნდა იყოს ისეთი 
ხელწერით, როგორის წაკითხვაც 
შესაძლებელია.

თუ ნაშრომი არ აკმაყოფილებს ამ 
პირობათაგან რომელიმეს, ის შეფასდება 
0 ქულით.

ნაშრომი უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, 100 
სიტყვას. სხვა შემთხვევაში ის გასწორდება 
მხოლოდ I და II კრიტერიუმების მიხედვით.

*თუ აპლიკანტი სწორ პასუხთან ერთად არასწორ პასუხსაც მიუთითებს, ქულას ვერ მოიპოვებს.
**თუ აპლიკანტი პასუხის გაცემისას დაარღვევს თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს, 
დააკლდება ქულა.
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