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სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში  

 

 

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში 

განკუთვნილია ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტის   სტუდენტებისათვის და აგრეთვე სპეციალისტებისათვის, ვისაც საქმე აქვს 

ფსიქოლოგიური ნორმის ფარგლებში ბავშვის კონკრეტულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან. 

პრაქტიკული მეცადინეობების კურსი მოიცავს ფსიქიკური განვითარების ყველა 

ძირითად სფეროს: სენსომოტორიკის, ყურადღების, მეხსიერების, აზროვნების, მეტყველების, 

ნებელობისა და თვითრეგულაციის თავისებურებების, ინდივიდუალურ-ფსიქოლოგიური 

თავისებურებების,  პიროვნებათაშორის ურთიერთობების და თვითშეფასების შემსწავლელ 

მეთოდიკებს. 

კურსი პირობითად დაყოფილია 2 ნაწილად. პირველი  ნაწილი ეთმობა მეთოდიკებს, 

რომლებსაც ფსიქოლოგი იყენებს უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებთან, ხოლო  მეორე 

ნაწილი მოიცავს მეთოდიკებს, რომლებიც განკუთვნილია მოზარდებთან და უფროსი 

სასკოლო ასაკის მოსწავლეებთან სამუშაოდ. 

კურსის ამ ელექტრონულ ვერსიას აქვს „ელექტრონული სარჩევი”. პრაქტიკულ 

მეცადინეობებზე მასალა გადმოიცემა სილაბუსის თანმიმდევრობით (იხ. ცალკე). საჭიროა 

პრაქტიკულ მეცადინეობებზე მეთოდიკების სისტემატურად კეთება. საგნის შესწავლა უნდა 

მოხდეს ამ ჩანაწერებით, პრაქტიკული მუშაობით ცდისპირებთან, სასემინარო თემების 

მომზადებით და იმ ლიტერატურის გამოყენებით, რომელიც სილაბუსშია მითითებული. 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პრაქტიკულ მეცადინეობაზე თქვენს 

აქტივობას და დამოუკიდებლად შესრულებულ სამუშაოს. 
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                                                                                   სატესტო სახელმძღვანელო 

სასკოლო მოწიფულობის საორიენტაციო ტესტი 

(არტურ კერნის მოდიფიკაცია) 

მოდიფიკაციისა და ადმინისტრაციის ავტორი: იაროსლავ იირასეკი 

 

ლექცია I.  

სასკოლო მოწიფულობის პრობლემა 

 

სასკოლო სწავლების დასაწყისი მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწვევს ბავშვის 

ცხოვრებაში. მოსწავლეთა რამდენიმე პროცენტს ექვსი წლის ასაკისათვის არ გააჩნია 

სასკოლო მოწიფულობის სათანადო ნიშნები. მათთვის სკოლაში წასვლა გადაულახავი 

სიძნელეებისა და ფსიქიკური ტრავმების დასაწყისია. წამოჭრილ სიძნელეებს აქვთ სასწავლო, 

აღმზრდელობითი და ხშირად სამედიცინო შედეგები, რომელთა თავისებურება და 

ინტენსიობა დამოკიდებულია მოუმწიფებლობის ხარისხსა და მიზეზებზე.  

სასკოლო მოწიფულობაში იგულისხმება განვითარებაში ისეთი დონის მიღწევა, როცა 

ბავშვს შეეძლება დაიწყოს და მონაწილეობა მიიღოს სასკოლო სწავლებაში. პირველკლასელს 

უნდა ჰქონდეს მოსწავლისათვის საჭირო ყველა ნიშანი გონებრივი, ემოციური და 

სოციალური თვალსაზრისით. ამ თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია სასკოლო 

მოწიფულობის ნიშნების კლასიფიკაცია.  

გონებრივ მოწიფულობაში იგულისხმება აღქმის დიფერენციაცია (პერცეპტული 

მოწიფულობა), ყურადღების  კონცენტრაცია, ანალიტიკური აზროვნება (მოვლენებს შორის 

არსებითი ნიშნებისა და დამოკიდებულების წვდომის უნარი, ნიმუშის რეპროდუქციის 

უნარი), სინამდვილისადმი რაციონალური მიდგომა (ფანტაზიის მნიშვნელობის შედარებით 

შესუსტება), ლოგიკური მეხსიერება, მიზანსწრაფულობა (რომლის სიძნელე იმაშია, რომ 

რაიმეს მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური მოქმედებით), ინტერესები ცოდნის 

დაუფლებისა, სიმბოლოების გაგებისა და გამოყენების უნარი, მოტორიკისა და 

სენსომოტორული  კოორდინაციის განვითარება.  

ემოციურ მოწიფულობაში იგულისხმება შედარებით უკეთესი ემოციური 

სტაბილურობის მიღწევა (იმპულსური რეაქციების შემცირება) და ემოციების გამოყენება 

სასკოლო საქმიანობის მოტივირებისას.  

სოციალურ მოწიფულობაში იგულისხმება ბავშვის მოთხოვნილება კონტაქტი 

დაამყაროს ბავშვებთან და დაექვემდებაროს ბავშვთა კოლექტივის ინტერესებსა და 
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კონვენციებს, მოსწავლის სოციალური როლის მიღება სასკოლო სწავლების სოციალურ 

სიტუაციაში.  

სასკოლო მოწიფულობის მიღწევა ფსიქიკური განვითარების ყველა სფეროში 

დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, რომლებიც განიცდიან ბავშვის სომატური და 

ფსიქიკური განვითარების ზეგავლენას. ესენია ორგანული (გენეტიკური, ონტოგენეტიკური, 

სამედიცინო) და ფსიქიკური ფაქტორები (გარემოს სტიმულაცია, ემოციური ატმოსფერო, 

პირადი ფსიქიკური აქტიურობა, სისტემატური აღზრდა და სწავლა).  

სასკოლო მოწიფულობაზე ზემომქმედ აღნიშნულ ფაქტორებს შორის ვნახულობთ 

ისეთებსაც, რომლებიც ჩვეულებრივ იზოლირებულად კი არ მოქმედებენ, არამედ სხვადასხვა 

ფაქტორებთან და ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში. ამის მიხედვით უნდა გამოვყოთ 5 

პუნქტი: 

1. ნაკლოვანებანი აღმზრდელობით გარემოსა და ზეგავლენაში,  

2. დარღვევები სომატურ განვითარებაში,  

3. ნევროტული ხასიათის განვითარება,  

4. ცენტრალური ნერვული სისტემის ადრეული დაზიანება,  

5. აშკარად გამოხატული დაბალი ინტელექტი, ოლიგოფრენიამდე.  

 

ამ სქემიდან ჩანს, რომ საშუალოზე დაბალი ტესტური მონაცემის მქონე ყველა ბავშვი  

არ შეიძლება გავაერთიანოთ მოუმწიფებლობის ცნების ქვეშ. ფსიქიკური მოწიფულობის 

მხოლოდ დროებით შემაფერხებელ ფაქტორებს მიეკუთვნება არასაკმარისი სტიმულაცია,  

აღმზრდელობითი გარემოს ზეგავლენის თავის ნებაზე მიშვება და დროებითი ფსიქიკური 

ტრავმატიზმი. მათვე მიეკუთვნება ფსიქიკური კორელატები ისეთი მნიშვნელოვანი და 

რეციდიული სომატიკური დაავადებებისა, როგორებიცაა, გამოუსწორებელი დეფექტები, 

ავადმყოფობის სოციალური სიტუაციისადმი ფსიქიკური რეაქცია, ნაადრევი ინვალიდობის 

განცდა და არასახარბიელო პერსპექტივა.  

სკოლაში შესვლისათვის ბავშვის უუნარობის მიზეზად ასახელებენ ინტელექტის 

გლობალურ დეფექტს, ე. ი. გონებასუსტობას, გართულებული სხვა არასასურველი 

გარემოებებით (პრიმიტიული საოჯახო გარემო, ფიზიკური სისუსტე). აქვე შეიძლება 

მივუთითოთ ბავშვების ფსიქიკურ ჩამორჩენაზე ავადმყოფობის ან რაიმე ტრავმა-დეფექტის 

გამო, რის გამო პაციენტი იმყოფება ხანგრძლივ იზოლაციაში ნორმალური განვითარების 

პირობებისაგან ან არა აქვს შესაძლებლობა ეს პირობები ეფექტურად გამოიყენოს (მოძრაობის 

შესაძლებლობანი შეზღუდული აქვს, სწრაფად იღლება, განიცდის დეპრესიას და შფოთვას 

და სხვ.).  
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მთელ რიგ სიძნელეებს წარმოშობს ცნს-ის ადრეული ან პოსტინფექციური დაზიანება. 

ეს ვლინდება დისპროპორციაში გონებრივ უნარებში, გადამეტებულ ფსიქომოტორულ 

მოუსვენრობაში, ყურადღების ცუდ კონცენტრირებაში და მოსწავლის როლისადმი დაბალ 

ადაპტურობაში.  

ბავშვები მსუბუქი ენცეფალოპათიის ნიშნებით და მძიმე ნევროტულობით 

(გონებასუსტებისგან განსხვავებით) მაინც სძლევენ სწავლას, მაგრამ უარს ამბობენ, რადგან 

კარგ შედეგებს ვერ აღწევენ.  

 

 

სასკოლო მოწიფულობის შესახებ 

ამ ამოცანის გადაწყვეტისას ერთმანეთში გადახლართულია პრაქტიკული 

გამოცდილება და მეცნიერული კვლევა. გადამწყვეტ როლში კი გვევლინებიან როგორც 

ფსიქოლოგები და პედაგოგები, ასევე ექიმები.  

პედაგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარეობს მოთხოვნა, რაც შეიძლება ადრე იქნას 

შეფასებული შესაძლებლობა სასწავლო მასალის დაუფლებისა. შემდეგ ამას უკავშირდება 

ჰიგიენური მოთხოვნები, რომლებიც მიმართულნი არიან იქითკენ, რომ თავიდან ავიცილოთ 

ბავშვთა ტრავმატიზმი.  

დადგენლია დამოკიდებულება ფიზიკურ და გონებრივ მახასიათებლებსა და 

სასკოლო წარმატებას შორის, რისთვისაც შექმნილია სხვადასხვა შეფასებითი მიდგომები და 

ტესტები სასკოლო მოწიფულობის დასადგენად. სომატური ფაქტორების (განსაკუთრებით კი 

ანთოპომეტრული მონაცემებისა) მნიშვნელობის გათვალისწინებისას, სასკოლო 

მოწიფულობის შეფასებისთვის გვაკლია დამაკმაყოფილებელი კვალიფიციური ახსნა. უფრო 

სწორი იქნება თუ ვივარაუდებთ, რომ ეს არის ძალიან გართულებული ინტერპრეტაცია, 

რომელთაგან ალბათ მხედველობაში უნდა მივიღოთ კონსტიტუციური, სამედიცინო, 

სოციალურ-ფსიქოლოგიური და სხვა ფაქტორები.  

სავარაუდოა, რომ სასკოლო მოწიფულობის დიაგნოსტიკიათვის უფრო 

გამოსაყენებელია ფსიქოდიაგნოსტიკური მეთოდები ანუ ფსიქოლოგიური ტესტები და სხვა 

საშუალებანი ფსიქიკური განვითარების მდგომარეობის შეფასებისათვის.  
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სასკოლო მოწიფულობის საორიენტაციო ტესტი 

ა. კერნის ჩვენს მიერ განხილული ტესტი შეიცავს სამ ამოცანას: სხეულის დახატვა, 

ხელნაწერის მიმსგავსება და წერტილების ჯგუფის გადახატვა. ამ საორინტაციო გრაფიკული 

ტესტის სამივე ამოცანა მოთხოვნებს უყენებს მოტორიკის სიფაქიზეს და მხედველობისა და 

ხელის მოძრაობის კოორდინაციას.  

პირველი ამოცანა შესაძლებლობას იძლევა გამოვავლინოთ ხატვის განვითარების 

დონე სხეულების ხატვის საშუალებით, რომელიც წარმოადგენს დაშორებულობას ამორფულ 

ჩხაპნასა და ე.წ. „თავფეხასა” და მეორე უკიდურესობას შორის გამოსახვის 

კონტურულ(სინთეტიკურ) ხერხს შორის. ბავშვების ნახატებში ხატვის უნარებისა და 

სასკოლო მოწიფულობის ნიშნების ახსნისას იირასეკი  ამოდის ხატვის განვითარების 

საკუთარი კონცეფციიდან, რომლის მიხედვით არსებობს მჭიდრო კავშირი გამოსახულებით 

გამოვლინებებსა და ფსიქიკურ განვითარებას შორის. მაშასადამე, ეს სუბტესტი 

შესაძლებლობას გვაძლევს საორიენტაციოდ ვწვდეთ საყოველთაო გონებრივ დონეს.  

ამოცანების „ხელნაწერის მიმსგავსება” და “წერტილების გადახატვის” ამოხსნისათვის 

ბავშვი იძულებულია თავს ძალა დაატანოს, დაძაბოს ნებისყოფა ინსტრუქციის 

შესასრულებლად და გაუძლოს ყოველივე ამას განსაზღვრული დროის განმავლობაში, რაც 

მნიშვნელოვანი პირობაა სასკოლო სწავლაში ჩასართავად. ასოების ფორმის და 

გეომეტრიული ფორმების რეპროდუქცია, რაც სკოლამდელი ბავშვებისათვის აბსტრაქტულ 

ფორმებს წარმოადგენენ, გვიჩვენებს, არის თუ არა ბავშვიფსიქიკური  გავითარების ისეთ 

დონეზე, რომ შეძლოს გაიგოს და დაეუფლოს ამოცანას „ნიმუშის მიმსგავსება”.  

თუ ტესტირება სწარმოებს პატარა ჯგუფში (საკმარისია ორი ბავშვისათვის 

ერთდროულად) უნდა შევამოწმოთ, შეუძლია თუ არა ბავშვს დაემორჩილოს მუშაობას 

კოლექტიურ პირობებში, რასაც სასკოლო სწავლება მოითხოვს.  

როგორ ჩეხოსლოვაკიაში წარმოებულმა გამოკვლევებმა უჩვენა აღნიშნული ტესტით 

მიღებული შედეგები შედარებით სანდოა მოწიფულობის შესახებ დასკვნისათვის, მაგრამ 

არასაკმაო ზუსტი მოუმწიფებლობის შესახებ დასკვნისათვის.  

 

 

მითითებანი ტესტირებისათვის 

ბავშვს (ბავშვთა ჯგუფს) მივცემთ ტესტის ფორმულარს. ქვეშ ამოსადებად მივცემთ 

სახატავი რვეულის ფურცელს. ხატვა სწარმოებს შავი ფლომასტერით. ფანქარს ვდებთ 

ბავშვის წინ ისე, რომ ერთნაირად იყოს დაშორებული როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა 

ხელიდან.  
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პირველი ამოცანის ინსტრუქცია: „ამ ადგილას (თითოეულს ვუჩვენებთ) ჩახატე 

ადამიანი, ისე როგორც შეგიძლია, მხოლოდ ეს ადამიანი უნდა იყოს კაცი.“ შემდგომი ახსნა-

განმარტებანი, მიხმარება,  შეცდომებზე   ყურადღების გამახვილება და ნახატის 

არასრულყოფილებაზე მითითება არ შეიძლება. თუ რომელიმე ბავშვი მაინც დაგიწყებთ 

კითხვების დასმას, უნდა შევეცადოთ დავაკმაყოფილოთ ასეთნაირად: „დახატე ისე, როგორც 

შეგიძლია”, თუ ვხედავთ, რომ ბავშვი არ იწყებს ხატვას დასაშვებია მხოლოდ ბიძგი, მაგ, ასე; 

„ხედავ, რა კარგად დაიწყე. ასევე გააგრძლე”, კითხვაზე “შეიძლება რომ ქალი დავხატო?” 

ვუხსნით, რომ ყველა ბავშვი ხატვს კაცს და ამიტომაც მისგანაც კაცის დახატვას მოითხოვთ 

და არა ქალისას. თუ ბავშვმა ქალის დახატვა დაიწყო, ნებას ვრთავთ დაასრულოს ხატვა, 

მაგრამ მივუთითებთ, რიმ გვერდით კაციც მიუხატოს.  

როცა სხეულის ხატვას დაამთავრებენ, ვეუბნებით ბავშვებს, რომ გადააბრუნონ 

ფურცელი მეორე გვერდზე. მეორე ამოცანას ასე ვუხსნით: „ნახე, აქ რაღაც წერია, შენ ჯერ 

წერა არ იცი, მაგრამ მაინც შეეცადე, ვითომ იცი. კარგად დააკვირდი როგორ არის დაწერილი 

და იგივე აი ამ ცარიელ ადგილზე დაწერე”(გადახატე). თუ ზოგიერთი ბავშვი არასწორად 

განსაზღვრავს ასოების ზომებს და მესამე სიტყვა ერთ სტრიქონზე არ დაეტევა, ვიტყვით, რომ 

ეს სიტყვა ან ზევით დაწერონ ან ქვევით.  

მესამე ამოცანისათვის ვაძლევთ ასეთ ინსტრუქციას: „აქ ასეთი წერტილებია. შეეცადე   

ზუსტად ასეთნაირად დახატო, როგორიცაა მოცემული”. არ უნდა დაგვავიწყდეს იმის 

მითითება, თუ სად უნდა ჩახატონ, იმიტომ, რომ გასათვალისწინებელია ზოგიერთი ბავშვის 

ყურადღების შესუსტება.  

ხატვის დროს ბავშვებს ვაკვირდებით და ვაწარმოებთ მათი მოქმედებების მოკლე 

ჩანაწერებს. უპირველესად ყოვლისა ყურადღება უნდა მივაქციოთ  მარჯვენა ხელით ხატავს 

ბავშვი,თუ თუ მარცხენათი, გარემოებისადა მიხედვით ხომ არ გადააქვს ფანქარი მარჯვენა 

ხელიდან მარცხენაში და პირიქით. ჩავინიშნავთ აგრეთვე თუ მაგ. ბავშვი ზედმეტად 

მოძრაობს,  რამდენჯერმე გაუვარდა ხელიდან ფანქარი და დაუწყო ძებნა მერხის ქვეშ, 

მითითების შემდეგ ხატვა იმავე ადგილას გააგრძელა თუ სხვაგან. უნდა ყოველთვის 

დავარწმუნოთ რომ ნახატი კარგია.  

 

 

ტესტირების შეფასებას ვაწარმოებთ ასეთი ინსტრუქციის მიხედვით:  

ამოცანა 1.  

1. დახატულ სხეულს უნდა ჰქონდეს თავი, ტანი და კიდურები. თავი ტანთან 

შეერთებულია კისრით და არ უნდა იყოს ტანზე მეტი სიდიდით. თავზე უნდა იყოს თმები 

(ანდა დაფარული უნდა იყოს ქუდით) და ყურები, სახეზე თვალები, ცხვირი და პირი. ხელი 
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უნდა მთავრდებოდეს ხუთთითიანი ხელის მტევნით. ფეხები ქვემოთ უნდა იყოს მოხრილი. 

უნდა ჩანდეს რომ მამაკაცის ტანსაცმელია. სხეული დახატულია ე.წ. “სინთეტიკური 

ხერხით”.  

2. ყველა იმ მოთხოვნის შესრულება, რაც პირველ პუნქტშია, გარდა გამოხატვის 

სინთეტიკური ხერხისა. სამი ნაწილის გამოტოვება (კისერი, თმები, ერთი ხელის მტევანი, 

მაგრამ არა სახის ნაწილი (შეიძლება ვაპატიოთ, თუ ნახატი გამოყვანილია სინთეტიკური 

ხერხით.  

3. ნახატს უნდა ჰქონდეს თავი, ტანი და კიდურები. ხელები თი ფეხები დახატულია 

ორი ხაზით. დასაშვებია გამოტოვება კისრის, ყურების, ტანსაცმლის, ხელის ტევნის და ფეხის 

ტერფების.  

4. პრიმიტიული ხატვა მხოლოდ თვისა და ტანის, კიდურები (საკმარისია ერთი 

წყვილი) გამოხატულია მხოლოდ მარტივი ხაზებით.  

5. არ არის ნათლად გამოხატული ტანი (თავკომბალა”) ან ორივე წყვილი კიდურები. 

ნაჯღაპნი.  

 

 

ამოცანა 2. ხელნაწერის მიმსგავსება 

 (ეს თეოს ხეა) 

1. მთლიანობაში კარგად იკითხება მიმსგავსებული ნაწერი. ასოები არიან ორჯერ 

უფრო დიდები, ვიდრე ნიმუშში. საწყის ასოს აშკარად გამოხატული აქვს სიდიდე სხვა 

ასოებთან შედარებით (ეს ქართულს არ ეხება). ასოები გამოკვეთილად არიან შეერთებული 

სამ სიტყვაში, გადაწერილი წინადადება არ უნდა იყოს გადახრილი ჰორიზონტალური 

ხაზიდან 30 გრადუსზე მეტად.  

2. გადაწერილი წინადადების წაკითხვა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ასების სიდიდესა 

და ჰორიზონტალური ხაზის დაცვას ყურადღებას არ ვაქცევთ.  

3. თვალშისაცემია (აშკარაა) ნაწერის დაყოფა სულ მცირე ორ ნაწილად. შესაძლებელია 

სულ მცირე ოთხი ასოს ამოცნობა ნიმუშიდან.  

4. ნიმუშს ჰგავს სულ მცირე ორი ასოთი მაინც. მთლიანობაში ნაწერი კიდევ 

ინარჩუნებს „დაწერილობის” რიგს.  

5. ჯღაპნვა.  
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ამოცანა 3.  წერტილების ჯგუფის გადახატვა 

1. დაახლოებით სრულყოფილი მიმსგავსება ნიმუშისადმი. დასაშვებია ძალიან ოდნავ 

გადახრა ერთი წერტილისა რიგიდან ან სვეტიდან. სურათის შემცირება ზომაში დასაშვებია, 

გადიდება ნახევარზე მეტად არ შეიძლება, ნახატი უნდა იყოს ნიმუშის პარალელური.  

2. წერტილების განლაგება და რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს ნიმუშს. დასაშვებია 

სამ წერტილამდე გადახრა სვეტიდან ან სტრიქონიდან მათ შორის მანძილის ნახევრამდე.  

3. მთლიანობაში გადანახატი ემსგავსება ნიმუშს. სიმაღლით და სიგანით არ აღემატება 

ორჯერ მეტად. წერტილების რაოდენობა არ არის აუცილებელი იმდენივე იყოს, მაგრამ არ 

უნდა აღემატებოდეს 20-ს და არანაკლებ 7-სა. დასაშვებია შებრუნება 180 გრადუსამდეც კი.  

4. გადანახატი თავისი გარშემოწერილობით არ ემსგავსება ნიმუშს, მაგრამ ჯერ კიდევ 

წერტილებისგან შედგება. ყურადღებას არ ვაქცევთ წერტილთა სიდიდეს და ნახატის 

სიდიდეს (სხვა ფორმები), მაგალითად, ხაზები, დაუშვებელია.  

5. ჯღაპნვა.  

 

ტესტრების საბოლოო შედეგი შედგება ცალკეული ამოცანების შედეგების ჯამისაგან. 

3-დან 6 ფასდება საშუალოზე მაღალი, 7-და 12 საშუალო, 12-დან 15 საშუალოზე დაბალი 

(ჩეხოსლოვაკიაში საუკეთესო ნიშნად ითვება 1-იანი, ყველაზე დაბალ ნიშნად ხუთიანი).  

 

 

ჩაწერილი შემთხვევების განხილვა 

12-დან 15-ის ტესტური შედეგი მქონე ბავშვი უნდა შემოწმდეს სპეციალურად, რათა 

გამოვავლინოთ ასეთი შედეგების მიზეზები და დავსახოთ აღზრდისა და სამკურნალო 

საშუალებების ყველაზე საუკეთესო საშუალებანი.  

ასეთი კვალიფიციური შემოწმება უნდა იყოს კომპლექსური, რომელშიდაც 

მონაწილეობას მიიღებს ექიმი, ფსიქოლოგი და პედაგოგი.  

მას საფუძვლად უნდა დაედოს პედიატრიული განხილვა, რომელიც მიმართული 

უნდა იყოს არა მარტო ბავშვის ახლანდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, არამედ მის 

წარსულ განვითარებაზეც, დაბადების გარემოებებზე და პოსტნატალური განვითარების 

ადრეულ ეტაპზე, გადატანილ დაავადებებზე და ტრავმებზე, ცხოვრების პირობებზე, ოჯახის 

წევრთა ავტობიოგრაფიული მონაცემები და დაავადებანი, სიკვდილიანობის შემთხვევები და 

მათი მიზეზები. საჭიროების შემთხვევაში შემოწმება შეივსოს ნევროლოგიოური, 

ფსიქიატრიული, ენდოკრინოლოგიური, კარდიოლოგიური და მისთ. განხილვებით. ბავშვთა 

ექიმმა ეს ყველა მონაცემი უნდა შეაფასოს ბავშვის მენტალური განვითარების 
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გათვალისწინებით, განსაკუთრებით იმის, თუ როგორია ამ მომენტში ბავშვის ფსიქიკური 

მდგომარეობა და უნდა გამოთქვას თავისი დიაგნოზი და პროგნოზი მოცემული შემთხვევის 

მიმართ.  

დეტალური ფსიქოლოგიური გამოკვლევის ამოცანას წარმოადგენს  გამოვავლინოთ 

შეფერხების მოზეზები: ნევროტულობა, მსუბუქი ენცეფალოპატია და ინტელექტის 

ხანგრძლივი გლობალური დეფექტი. გარდა ამისა უნდა გათვალისწინებული  იქნას 

ინტერესები და მოტივაცია, ადაპტურობა, ემოციური და სოციალური მოწიფულობა 

სასკოლო საქმიანობისათვის.  

პედაგოგიური განხილვა შედგება დიაგნოზის დასმისაგან და პროგნოზისაგან. 

პედაგოგის მონაწილეობას ის მნიშვნელობა აქვს, რომ მან უნდა გაითვალისწინოს სკოლის 

მოთხოვნები ბავშვთან მიმართებაში. 

 დავალება N1 
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დავალება N3 
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ლექცია II 

 

სკოლისათვის მზაობის შეფასება (ექსპრეს-დიაგნოსტიკა)  

(ე.კ.ვარხოტოვა, ნ.ვ. დიატკო, ე.ვ. საზონოვა) 

 

ტესტი პირველკლასელთათვის  

 

ბავშვთან გასაუბრების პროცედურა 

ბავშვის სკოლისთვის მზაობის დიაგნოსტირება ხდება ბავშვსა და პედაგოგს ან ფსიქოლოგს 

შორის ინდივიდუალური დიალოგის რეჟიმში. ეს პროცედურა შედგება ორი ნაწილისაგან: 

1. გასაუბრება, გაცნობა: გასაუბრებისას ირკვევა იცის თუ არა ბავშვმა თავისი საანკეტო 

მონაცემები, გვარი, მშობლის სახელი, მისამართი, ასაკი და დაბადების დღე. ბავშვის 

პასუხები მაქსიმალურად მიახლოებით ფიქსირდება პირისპირ საუბრისას.  

2. უშუალოდ ტესტირება. ეს ნაწილი ახდენს ბავშვის სკოლისათვის მზაობის 

დიაგნოსტირებას 11 სუბტესტის მეშვეობით. სუბტესტების თანმიმდევრობა უნდა იყოს 

დაცული.  

 

ბავშვის შედეგების შეფასება 

ტესტირების ოქმში ავღნიშნავთ მხოლოდ პლიუსებს (+) და არავითარ შემთხვევაში 

რიცხობრივ მაჩვენებელს, მაგ. 2-იანს.  

 

სუბტესტები 

1. სუბტესტი - „უაზრობები” 

ამ ტესტის შედეგები დამოკიდებულია ბავშვის შესაძლებლობაზე მოახდინოს ემოციური 

რეაგირება სურათზე არსებულ უაზრობებზე და ახსნას სურათზე არსებული ლოგიკური 

შეცდომები.  

• ინსტრუქცია: მივცეთ ბავშვს სურათი და ვუთხრათ „შეხედე როგორი ნახატი მაქვს.” 

თუ ბავშვი ჩუმად და უემოციოდ ათვალიერებს სურათს შეგვიძლია დავუსვათ შემდგომი 

დამატებითი კითხვები, რომლის გამოც მას დააკლდება ქულები: „ნახე სურათი?”, 

„სასაცილოა სურათი?” „რატომ არის სასაცილო?”, “ რა არის აქ არასწორად დახატული?”. 

• შეფასება: 

2 ქულა - თუ რეაგირებს სურათზე ემოციურად, და არ საჭიროებს პედაგოგის დახმარებას. 

იღიმება, ეცინება სურათზე. 
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1 ქულა - თუ ბავშვის რეაქცია ნაკლებად სპონტანურია, მამგარმ ის დამოუკიდებლად 

ასრულებს დავალებას, 1 ან 2 კითხვის დასმის შემდეგ. 

0 ქულა - თუ ემოციურად არანაირად არ რეაგირებს სურათზე, მხოლოდ პედაგოგის 

დახმარებით პოულობს უაზრობებს.   

 

 

2. სუბტესტი – „მათემატიკური სივრცითი კარნახი” 

 ტესტი ამოწმებს  რამდენად აქვს ჩამოყალიბებული ბავშვს ანგარიშის, სივრცეში 

ორიენტაციის  უნარი (მარჯვნივ-მარცხნივ, ზევით-ქვევით), წესის მიხედვით  მოქმედების  

და ზეპირი ინსტრუქციის  გაგების და მეხსიერებაში მისი შენარჩუნების უნარი.   

ინსტრუქცია:  ვაჩვენებთ სურათს და ვეუბნები: „ნახე აქ ხატია გოგონა” და შემდგომ ვუსვამთ 

კითხვებს: 

1. თუ გოგონა თავისი უჯრიდან წავა მარჯვნივ, მაშინ სად მოხვდება ის?, რას იპოვის? 

და რამდენს?; 

2. შემდეგ თუ გოგონა თავისი უჯრიდან წავა ზევით, სად მოხვდება იგი?,  და რამდენი 

სტაფილო ექნება მას?; 

3.  ეხლა  თუ გოგონა წავა მარცხენა უჯრაში სად იქნება იგი?, რამდენი სტაფილო 

ექნება?; 

4. შემდეგ გოგონა ერთი უჯრით მარცხნივ წავა, შენი აზრით  სად აღმოჩნდება იგი?. თუ 

იქ შეხვდება კურდღელი და 2 სტაფილოს მისცემს მას, მაშინ რამდენი დარჩება გოგოს?; 

5. შემდეგ  გოგონა თუ წავა ერთი უჯრით ქვევით რამდენი სტაფილო ექნება? რამე 

შეიცვლება?; 

6. შემდეგ თუ წავა ერთი უჯრით ქვევით ვის შეხვდება?  თუ მას  მისცემს ორ 

სტაფილოს?  რამდენი დარჩება?. 

• შეფასება: 

 2 ქულა -  თუ ბავშვი 5-6 მოქმედებას (6 დან) სწორად შეასრულებს 

 1 ქულა – თუ ბავშვი 3-4 მოქმედებას (6 დან) სწორად შეასრულებს 

 0 ქულა – თუ ბავშვი 1-2 მოქმედებას (6 დან) სწორად შეასრულებს 

(ერთ მოქმედებაში იგულისხმება ორი სწორი პასუხი, როგორც მათემატიკურ დავალებაში 

ასევე სივრცითში) 

 

 

3. სუბტესტი – „თანმიმდევრული ნახატები” 
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ანალოგიური სუბტესტი გამოიყენება ბინე-სიმონისა და ვექსლერის ტესტებში, სუბტესტი 

საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ რამდენად შეუძლია ბავშვს მოახდინოს მიზეზ-

შედეგობრივი, სივრცითი, დროითი, ლოგიკური კავშირების დამყარება, ასევე გავარკვიოთ 

რამდენად აქვს მას განვითარებული „მონოლოგიური მეტყველება”.  

• ინსტრუქცია: ბავშვს წინ დავუდოთ დაჭრილი ნახატები და ვუთხრათ: “ნახე, მე მაქვს 

სურათები, ისინი არეულია, შეეცადე დაალაგო თანმიმდევრობით მაგიდაზე და შემდეგ 

სურათების მიხედვით მომიყევი ამბავი (ისტორია, მოთხრობა).  

• შეფასება: 

2 ქულა – თუ შეუცდომლად დაალაგებს და მოყვება ისტორიას.  

1 ქულა – თუ მოვლენათა თანმიმდევრობა შეეშლება, მაგრამ თავად ან უფროსის დახმარებით 

გამოასწორებს შეცდომას და ასევე თუ მისი მოთხრობა ფრაგმენტულია და მისი შედგენა 

წარმოადგენს სირთულეს.  

0 ქულა – თუ მოვლენათა თანმიმდევრობა ეშლება და შეცდომებშიც ვერ ერკვევა, და ასევე 

თუკი მოთხრობის შედგენა დაიყვანება სურათებზე ცალკეული დეტალების აღწერაზე.  

 

4. სუბტესტი – „გეომეტრიული ფიგურები” 

ეს სუბტესტი  ნაკრებში ჩართეს დაწყებითი კლასების პედაგოგების მოთხოვნით. ის არა 

მხოლოდ ადგენს,თუ რამდენად ცნობს ბავშვი გეომეტრიულ ფიგურებს, არამედ ხატოვანი 

აზროვნების, ნიმუშის მიხედვით მოქმედებისა  და სივრცის ანალიზირების დიაგნოსტირების 

საშუალებას იძლევა  

• ინსტრუქცია: ბავშვს ნიმუშთან ერთად ვუდებთ გამოჭრილ ფიგურებს და ვთავაზობთ 

ნიმუშის მიხედვით შეადგინოს ზუსტად ისეთივე ფიგურა ცალკეული ნაწილებისაგან.  

• შეფასება:  

2 ქულა – თუ მთელი ფიგურა სწორად ააწყო 

1 ქულა – თუ სწორად ააწყო ტანი, თავი და ფეხები  

0 ქულა – თუ ფიგურა ვერ ააწყო საერთოდ. 

 

5. სუბტესტი – „ანალოგიები” 

დავალება განკუთვნილია აზროვნების უნარის შესაფასებლად, კერძოდ საშუალებას იძლევა  

გამოვარკვიოთ,თუ რამდენად ააქვს  ბავშვს ფორმულირებული უნარი  გააკეთოს დასკვნა 

ანალოგიის მიხედვით.  

• ინსტრუქცია: „მე დაგისახელებ შენ სამ  სიტყვას, მათგან ორი ერთმანეთს 

შეესატყვისება და ერთად ქმნის წყვილს, შენ უნდა მოიფიქრო სიტყვა, რომელიც იქნება 

აზრობრივად მესამე სიტყვის მეწყვილე”. მაგალითად, სიკეთე – ბოროტება, დღე - ? (ღამე).  
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აქ მოცემულია სავარაუდო სწორი პასუხები. ძოგჯერ ბავშვები პასუხობენ, გონებამახვილურ 

და აზრობრივად სწორ პასუხებს, მაგრამ არა ზუსტად იმ სიტყვებით, რომლებიც 

მოსალოდნელია, მაგალითად, წყვილში „თერმომეტრი – ტემპერატურა”, ზოგიერთი ბავშვი 

პასუხობს არა „ტემპერატურას”, არამედ „ავადმყოფობა” ასეთი პასუხიც ითვლება სწორად.  

ანალოგიების კითხვები: 

1. ძაღლი – ცხოველია; გვირილა - ? 

2. სტაფილო – ბოსტნეულია; ვაშლი - ? 

3. დღისით – სინათლეა; ღამით - ? 

4. თვალით – ვხედავთ; ყურით - ? 

5. წიწაკა – მწარეა; შაქარი - ? 

6. ტელეფონი – რეკავს; უთო - ? 

• შეფასება:  

2 ქულა – თუ ის დაასახელებს 5-6 სწორ სიტყვას 6 შესაძლო პასუხიდან. 

1 ქულა – 3-4 სწორი სიტყვა 6 შესაძლო პასუხიდან. 

0 ქულა – 1-2 სწორი სიტყვა 6 შესაძლო პასუხიდან. 

 

6. სუბტესტი. „ლოგოპედიური” 

ამ ტესტის მიზანია ზოგადად შეაფასოს ბავშვის ფონემატიკური  სმენა(ასოით-ბგერითი 

ანალიზი) და ბგერების წარმოთქმის თავისებურება. სუბტესტი შედგება 2 ნაწილისაგან: 

• ინსტრუქცია:  

ნაწილი 1. „ახლა მე გეტყვი სიტყვას, შენ კი ის დაყავი მარცვლებად, და თან ააყოლე ტაში”. აქ 

უნდა ვუჩვენოთ როგორ გააკეთოს ეს. პედაგოგი წარმოთქვამს დამარცვლით სიტყვას, მაგ. მა-

გი-და. თითოეული მარცვლის თქმის დროს უკრავს ტაშს. შემდეგ ბავშვს სთხოვს 

დამარცვლოს სიტყვები, მაგალითად, ქალაქი, სურათი.  

ნაწილი 2. „დაასახელე პირველი და ბოლო ბგერა შემდეგ სიტყვებში, მაგალითად, ტალღა, 

იხვი.  

სიტყვები შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა აუცილებლად უნდა დავიცვათ კანონზომიერება: 

I სიტყვაში ორივე ბგერა იქნება თანხმოვანი (მაგალითად – ხვალ); 

II სიტყვაში – პირველი თანხმოვანი, მეორე – ხმოვანი (შარვალი); 

III სიტყვაში – პირველი ხმოვანი, მეორე თანხმოვანი (იმიტომ); 

IV სიტყვაში – ორივე ხმოვანი (ირემი).  

• შეფასება: 
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2 ქულა -  თუ ბავშვი სწორად დამარცვლავს სიტყვებს, სწორად გამოთქვამს ყველა ბგერას 

(შეუძლია შეცდეს, მაგრამ თავად უნდა გამოასწოროს ეს შეცდომა).  

1 ქულა – თუ 2-3 ბგერას წარმოთქვამს შეცდომით ან შეცდომას დაუშვებს დავალების პირველ 

ან მეორე ნაწილის შესრულებაში; 

0 ქულა – როცა ბევრ ბგერას ცუდად არასწორად წარმოთქვამს და ვერ უმკლავდება 

დავალებას. თვითონ ვერ ასწორებს შეცდომებს.  

 

7. სუბტესტი „აკრძალული სიტყვები” 

ეს სუბტესტი გვეხმარება ბავშვის ნებელობითი უნარის შეფასებაში, ასევე იმის გარკვევაში, 

თუ  რამდენად აქვს მას განვითარებული მეტყველება და როგორია მისი ზოგადი ცოდნა. 

• ინსტრუქცია: ბავშვს ვეუბნებით, რომ „ვითამაშოთ თამაში, სადაც არ შეიძლება კის და 

არას, ასევე ფერის დასახელება. თამაშის წესი ასეთია: შენ სწორად უნდა უპასუხო კითხვებს, 

მაგრამ არ უნდა თქვა „კი,” „არა” და ფერი არ უნდა დაასახელო. კითხვები: 

1. ღამე მზე ანათებს? 

2. ექიმი ბავშვებს თმას ჭრის? 

3. ძროხა დაფრინავს? 

4. შენ ბიჭი/გოგო ხარ? 

5. ბალახი თეთრია? 

6. თოვლი ცხელია? 

7. კანფეტი მწარეა? 

8. დიდი /ან /პატარა ხარ? 

9. ცხენს აქვს რქები? 

10. პეპელა დაცოცავს? 

11. მგელს ეშინია კურდღლის? 

12. შენ შეგიძლია ჭერზე გაიარო? 

შეგიძლია შეცვალო კითხვები, მაგრამ უნდა დატოვო იგივე რაოდენობა.  

• შეფასება: 

2 ქულა – თუ ბავშვმა გაიგო ინსტრუქცია, სწრაფად და სწორად პასუხობს 9-12 კითხვას 12-

დან.  

1 ქულა – როცა უჭირს პასუხების გაცემა, უმეტესწილად ჩუმადაა და პასუხობს 4-8 კითხვას.  

0 ქულა – 1-3 კითხვაზე უპასუხა, არღვევს წესებს.  

 

8. სუბტესტი „გასაღებები” 
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ეს დავალება შემოტანილი იქნა იმისათვის რომ მიეცეთ საშუალება ძლიერ, განვითარებულ 

ბავშვებს გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები. სუბტესტი მიმართულია ბავშვის მიერ 

კანონზომიერებების გამოვლენისა და მათი გამოყენების უნარის გამოსავლენად. შედეგების 

მიხედვით მასწავლებელს შეუძლია ასევე დაადგინოს ბავშვის წვრილი მოტორიკის 

განვითარების დონე და მემარცხენე-მემარჯვენეობა. 

• ინსტრუქცია: ბავშვს ვაძლევთ სურათს და ვეუბნებით, “ნახე როგორი გასაღებებია. 

ისინი განსხვავებულები არიან, მაგრამ რამდენიმე მეორდება, ერთნაირია. აბა, დაფიქრდი და 

მიპასუხე: რომელი გასაღები არ არის დამთავრებული ბოლომდე? რომელი გასაღები აკლია? 

• შეფასება:  

2 ქულა – 4 განმასხვავებელი ნიშნისაგან 3-4 მაინც სწორად დახატა; 

1 ქულა – თუ 1 ან 2 ნიშანი დახატა სწორად; 

0 ქულა – თუ არც ერთი არ თქვა სწორად. 

 

9. სუბტესტი „კითხვა” 

ეს ტესტი გვეხმარება მოვახდინოთ დიაგნოსტირება წერა-კითხვის უნარ-ჩვევებისა. 

შესაბამისად მასალა გაყოფილია ორად, პირველი ნაწილი შედგება ტექსტებისაგან, მეორე  

ნაწილი წარმოდგენილია ასოების სახით. 

• ინსტრუქცია: ვეკითხვებით ბავშვს იცის თუ არა კითხვა, თუ იცის კითხვა ვაძლევთ N6 

სურათს, რომელზეც წერია წინადადება. თუ არ იცის კითხვა, მაშინ ვაძლევთ “ასოებს”, და 

ვთხოვთ დაგვისახელოს ისინი. 

• შეფასება:  

3 ქულას იღებს თუ კითხულობს გაბმულად სიტყვებით; 

2 ქულას იღებს თუ კითხულობს დამარცვლით; 

1 ქულას იღებს თუ ვაჩვენებთ ასოებს და 10 მათგანი მაინც გამოიცნო; 

0 ქულას იღებს თუ ნაჩვენები ასოებიდან 10-ზე ნაკლები ასო იცის. 

 

10. სუბტესტი „ადამიანის ნახატი” 

ეს ტესტი გვეხმარება სივრცით- ხატოვანი წარმოდგენების განვითარების დონის და ასევე 

ხელის წვრილი მოტორიკის განვითარების დიაგნოსტირებაში. სუბტესტი გვეხმარება  

აგრეთვე ზოგადი წარმოდგენა შეგვექმნას ბავშვის ინტელექტის  განვითარების შესახებ  

მთლიანობაში. 

• ინსტრუქცია: ვაძლევთ ანკეტას და ვუთითებთ ადგილს სად უნდა დახატოს მან 

ადამიანი.  

• შეფასება:  
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2 ქულა - თუ გამოხატულია სახის ყველა ნაკვთი, კიდურები, ესთეტიკურად არის შერწყმული 

კიდურეები ერთმანეთს. გამოხატულია ტანი, ხელები, ფეხები, ტანსაცმელი.  

1 ქულა - თუ ნახატს აკლია თმები, ყურები, მაგრამ არის ყველა კიდური, თავი და ტანი. 

ფიგურა ნათლად უნდა ჩანდეს. 

0 ქულა - თუ მას აკლია კიდურები (რომელიმე) ან სახის ნაწილები ან არ ჰგავს ადამიანს. (იხ 

ნახ გვ.37 და შეადარეთ ) 

 

11. სუბტესტი „სიტყვების შედგენა” 

ეს ტესტი საკმაოდ რთულია, ამიტომ ყველა ვერ უმკლავდება. იმისთვის, რომ დაძლიოს ეს 

ამოცანა, ბავშვმა კარგად უნდა იცოდეს კითხვა.  

• ინსტრუქცია: ფურცელზე წერია 4 სიტყვა, მათგან ერთ-ერთი არის ნიმუში, დანარჩენი 

3-დან უნდა ავირჩიოთ ერთ-ერთი და მივაწოდოთ ბავშვს. ბავშვს ვაჩვენებთ ფურცელს და 

მაგალით ვაჩვენებთ. ვეუბნებით, რომ ეს სიტყვა შედგება ასოებისგან, რომელთაგანაც 

შეიძლება სხვა სიტყვების შედგენა. მაგალითად, მზესუმზირა – მზე, მზია, ზარი, მუზა, იზა, 

ზურა და სხვ.  

• შეფასება:  

2 ქულას ვუწერთ თუ ბავშვმა შეადგინა 2 ან მეტი სიტყვა; 

1 ქულა – ბავშვმა 1 სიტყვა მაინც შეადგინა; 

0 ქულა – თუ ვერცერთი სიტყვა ვერ შეადგინა.  
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ბავშვის ანკეტა 

 

1. რა გქვია? დაასეხელე სახელი და გვარი. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – –  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2. რამდენი წლის ხარ? – – – – – – – – – – – – – –  როდის დაიბადე? – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – –  

3. ვისთან ერთად ცხოვრობ? დაასეხელ შენი ოჯახის წევრები: 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

4. რა ჰქვია შენს დედას?  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – –  

სად მუშაობს? 

5. რა ჰქვია შენს მამას? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –  

სად მუშაობს?  

6. სად ცხოვრობ? დაასეხელე მისამართი. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – –  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

7. დადიხარ საბავშო ბაღში? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – –  

8. რითი ხარ დაკავებული? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – –  

ვინ უნდა გამოხვიდე და რატომ? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

ადგილი ბავშვის ნახატებისთვის 
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სუბტესტქბი ტესტირების ოქმი 0 1 2 3 

1. უაზრობები      

2. მათემატიკურსივრცითი 

კარნახი 

        

   

3. თანმიმდევრული 

ნახატები 

     

4. გეომეტრიული 

ფიგურები 

     

5. ანალოგები 1 2 3      

4 5 6 

6. ლოგოპედიური 

სუბტექსტი 

        

   

7. აკრძალული სიტყვები 1 2 3 4 5 6      

7 8 9 10 11 12 

8. გასაღებები      

9. კითხვა      

10. ადამიანის ნახატი      

11. სიტყვები შედგენა      

      

 

ფსიქოლოგის დასკვნა ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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მშობლის ანკეტა 

 

თქვენი ბავშვი: 

1 გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2 სახელი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

3 დაბადების თარიღი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

4 ტელეფონის ნომერი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

5 ქრონიკული 
დაავადებები 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

6 დედა გვარი 
სახელი 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 სამუშაო ადგილი 
სამუშაო ტელეფონი 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

7 მამა გვარი 
სახელი 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 სამუშაო ადგილი 
სამუშაო ტელეფონი 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

8 ოჯახში ბავშვების 
რაოდენობა 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

9 ოჯახში რომელია 
(თანმიდევრობის 

მიხედვით) ეს ბავშვი 

 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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ლექცია III–  ნებელობითი სფეროს განვითარების დონის განსაზღვრა პირველკლასელებთან 

წარმატებით სწავლება პირველკლასელებთან არსებითად დამოკიდებულია სამ 

პარამეტრზე: ნებისმიერ ყურადრებაზე, ნებისმიერ მეხსიერებაზე და წესის მიხედვით 

მოქმედების უნარზე. 

მეთოდიკა „სახლი“ 

ნებისმიერი ყურადღების განვითარების დონის განსაზღვრისათვის გამოიყენება 

მეთოდიკა „სახლი“. ბავშვს ეძლევა დავალება გადაიხატოს სახლი, რაც შეიძლება ზუსტად. 

დავალების დამთავრების შემდეგ შესაძლებლობა აქვს გადახედოს ნამუშევარს და 

შეასწოროს, თუ კი აღმოაჩენს უზუსტობას. სახლის თითოეული დეტალი შედგება 

ხელნაწერი ასოების ელემენტებისგან. 

აღნიშნული მეთოდიკა საშუალებას იძლევა გამოვლენილი იქნეს მუშაობის პროცესში 

ბავშვის ნიმუშზე ორიენტაციისა და მისი ზუსტად კოპირების უნარი, ნებისმიერი 

ყურადღების განვითარების დონე, სივრცითი აღქმის, სენსომოტორული კოორდინაციის და 

ხელის მოტორიკის განვითარების დონე. 

შედეგების დამუშავება, მეთოდიკა, „სახლის“ გამოყენებით, ხდება იმ ქულების 

დათვლით, რომელიც ირიცხება შეცდომების გამო. 

შეცდომებად ითვლება: 

ა) არასწორად გამოხატული ელემენტი (1 ქულა), ამასთან თუ ეს ელემენტი 

არასწორად არის გამოხატული ნახატის ყველა დეტალში, მაგალითად არასწორად 

დახატული ჯოხები, რომლისგანაც შედგება ღობის მარჯვენა ნაწილი. 1 ქულა ირიცხება არა 

ყველა არასწორად გამოხატულ ჯოხზე, არამედ ღობის მთელ მარჯვენა მხარეზე. იგივე 

ითქმის კვამლის რგოლებზეც, რომელიც გამოდის საკვამურიდან და სახურავის შტრიხებზეც: 

1 ქულა ირიცხება არა ყველა არასწორადგამოსახულ რგოლზე, არამედ მთელ არასწორად 

კოპირებულ კვამლზე. არა ცალკეულ არასწორად გავლებულ სახურავის ხაზზე, არამედ 

მთელ შტრიხზე მთლიანობაში. მარჯვენა და მარცხენა მხარე ღობისა ფასდება ცალ-ცალკე. 

თუ არასწორად არის  გადახატული მარჯვენა მხარე და მარცხენა უშეცდომოდ, მაშინ ც.პ. 

იღებს შეფასებას 1 ქულა, თუ შეცდომა დაშვებულია ორივე მარჯვენა და მარცხენა მხარეებში, 

მაშინ ფასდება 2 ქულით. არასწორად აღდგენილი ელემენტების რაოდენობა ნახატის 

დეტალებში არ ითვლება შეცდომად, ე.ი. არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი იქნება კვამლის 

რგოლი, ხაზები სახურავის შტრიხებში, ან ჯოხები ღობეზე. 

ბ) ერთი ელემენტის შეცვლა მეორეთი (1 ქულა). 

ც) ელემენტის არარსებობა (1 ქულა) 
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დ) გარღვევა ხაზებს შორის, იმ ადგილებში, სადაც ისინი უნდა იყოს შეერთებული 

(1 ქულა). 

ე) ხაზის ძლიერი გადახრა 30 გრადუსით – დასაშვებია. 

უშეცდომოდ კოპირება ფასდება 0 ქულით. 

ცდა ჩატარდა 5 წლ. 7 თვ-დან 6 წლ. 7 თვემდე, რომელმაც გვიჩვენა, რომ თუ ბავშვს 

კარგად აქვს განვითარებული ნებისმიერი ყურადღება, ის ასრულებს დავალება `სახლი -  

უშეცდომოდ და იღებს – 0 ქულას. ბავშვი საშუალოდ განვითარებული ნებისმიერი 

ყურადღებით უშვებს საშუალოდ 1-2 შეცდომას და შეფასებას იღებს 1-2 ქულას. ბავშვები, 

რომლებიც იღებენ 4 ქულაზე მეტს, ხასიათდებიან სუსტი ნებისმიერი ყურადღების უნარით. 
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ათი სიტყვის დასწავლის მეთოდი 

მეთოდიკა მოგვაწოდა ა.რ. ლურიამ 

 

მიზანი – მეხსიერების მდგომარეობის შეფასება, დაღლილობა ყურადღების აქტივობა. 

მასალა – ოქმი ათი მოკლე ერთმარცვლიანი და ორმარცვლიანი სიტყვებით, 

რომლებსაც ერთმანეთთან არა აქვთ არავითარი კავშირი. მეთოდიკა გამოიყენება ხუთი 

წლიდნ ბავშვების შემთვევაში, ასევე მოზრდილებთანაც. 

ინსტრუქცია – (ვარიანტი ბავშვებისთვის) შედგება რამოდენიმე ეტაპისაგან. 

ა) „ახლა ჩვენ შევამოწმებთ შენს მეხსიერებას. მე დაგისახელებ სიტყვებს, შენ მათ 

მოისმენ, შემდეგ კი გაიმეორებ რამდენსაც შეძლებ ნებისმიერი რიგით“. სიტყვები ც. პირს 

ეკითხება მკაფიოდ, აუჩქარებლად. 

ბ) ახლა მე ისევ დაგისახელებ იგივე სიტყვებს, შენ მათ მოისმენ და გაიმეორებ. 

აღადგენ იმ სიტყვებს, რომელიც შენ უკვე გაიმეორე და მათაც რომელსაც დაიხსომებ ახლა. 

დასახელება შეგიძლია ნებისმიერი რიგით. 

 ინსტრუქცია – (ვარიანტი უფროსებისთვის) 

ა) ახლა მე წაგიკითხავ რამოდენიმე სიტყვას. უსმინე ყურადღებით. როგორც კი 

დავამთავრებ კითხვას, იმ წუთშივე გაიმეორე სიტყვები, რომელსაც დაიხსომებ (ნებისმიერი 

რიგით). 

ბ) ახლა მე ისევ წაგიკითხავ იგივე სიტყვებს, შენ გაიმეორებ იმ სიტყვებს, რომლებიც 

უკვე დაასახელე და მათაც, რომლებიც გამოტოვე პირველად (ნებისმიერი რიგით). 

შემდეგში ცდა მეორდება ინსტრუქციის გარეშე. შემდეგ 3-5 წაკითხვისას 

ექსპერიმენტატორი უბრალოდ იმეორებს „კიდევ ერთხელ“. 5-6-ჯერ სიტყვების გამეორების 

შემდეგ შენ ამ სიტყვებს გაიმეორებ „კიდევ ერთხელ“. კვლევის ყოველ ეტაპზე ივსება ოქმი. 

ყოველ აღდგენილ სიტყვის ხაზზე, რომელიც შეესატყვისება ცდის ნომერს დაისმის ჯვარი. 

თუ ც. პირი დაასახელებს ზედმეტ სიტყვას, ის ფიქსირდება შესაბამის გრაფაში. ერთი საათის 

შემდეგ ცდის პირი ექსპერიმენტატორის თხოვნით, წინასწარ სიტყვების წაკითხვის გარეშე 

აღადგენს დახსომებულ სიტყვებს, რომლებიც ოქმში ფიქსირდება რგოლებით. 

 

შედეგების ინტერპრეტაცია 

მიღებული შედეგით დგება გრაფიკი „დახსომების მრუდი“. მრუდის ფორმის 

მიხედვით შეიძლება გაკეთდეს დასკვნები მეხსიერების თავისებურებების შესახებ. 

ჯანმრთელ ბავშვებთან ხელახალი წაკითხვის შემდეგ დასახელებული სიტყვები იზრდება, 

სუსტი ბავშვები კი აღადგენენ უფრო და უფრო ნაკლებ რაოდენობას, შეიძლება მოხდეს 
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`ზედმეტ -  სიტყვებზე ჩარჩენა. დიდი რაოდენობით `ზედმეტი -  სიტყვები კი მოწმობს 

ცნობიერების შეფერხებაზე ან აშლილობაზე. 

უფროსების გამოკვლევისას მესამე გამეორების შემდეგ ც.პ. ნორმალური მეხსიერებით 

აღადგენს 9-10 სიტყვას. მეხსიერების მრუდი შეიძლება ასახავდეს ც. პირის ყურადღების 

შესუსტებას ან აშკარა დაღლილობას. გადიდებული დაღლილობა რეგისტრირდება იმ 

შემთხვევაში თუ კი ც.პ. უცებ აღადგენს 8-9 სიტყვას (მოზრდილი ან ბავშვი), შემდეგ კი 

ყოველ ჯერზე სულ უფრო ცოტას და ცოტას. გარდა ამისა თუ ც. პირმა აღადგინა სულ უფრო 

მცირე და მცირე სიტყვები, ეს მეტყველებს მის გაფანტულობაზე და გულმავიწყობაზე. 

მრუდი გრაფიკზე არ იზრდება, მცირდება. მრუდის ზიგზაგისებური ხასიათი ადასტურებს 

ყურადღების არამყარობას. მრუდი, რომელსაც აქვს „პლატოს“ ფორმა ადასტურებს ბავშვის 

ემოციურ მოდუნებას, მასთან ინტერესი არ არსებობს. სიტყვების რაოდენობა, რომელიც 

შენახულია ბავშვთან ერთი საათის შემდეგაც მოწმობს კარგ ხანგრძლივ მეხსიერებაზე. 

სიტყვები: რიცხვი, გუნდი, ქვა, კინო, ქოლგა, ზღვა, ბზიკი, ბრინჯი, სახლი. 

დამატებითი სიტყვები. 

 

სახელი  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ასაკი  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 

 რიცხვი გუნდი ქვა სოკო კინო ქოლგა ზღვა ბზიკი ლამფა ბრინჯი დამატებითი 

სიტყვები 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

1 სთ-ის 

შემდეგ 
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გრაფიკული კარნახი  – (ელკონინის მიხედვით) 

 

საწყისი წარმოდგენისათვის იმაზე, თუ რა ზომით არიან ბავშვები, რომლებიც 

მოვიდნენ სკოლაში სწავლისათვის მზად, დაგვეხმარება მეთოდიკა „გრაფიკული კარნახი“, 

რომელიც ტარდება უცბად მთელ კლასთან ერთად სწავლების პირველ დღეებში. 

 აღნიშნული მეთოდიკა გამოიყენება აგრეთვე ბავშვის ნებისმიერი სფეროს 

დიაგნოსტირებისათვის, სივრცის პერცეპტული და მოტორული ორგანიზაციის უნარების 

შესასწავლად. 

მასალა შედგება 4 კარნახისაგან, რომელთაგან არის გასავარჯიშებელი. 

რვეულის ფურცელზე 4 უჯრის გამოტოვებით მარცხენა შემონაჭრიდან 

(უჯრედებიანი რვეული) დაისმის 4 წერტილი ერთი მეორის შემდეგ (მათ შორის დაცილება 

ვერტიკალიდან 7 უჯრა) ყოველ მოსწაველს ეძლევა ასეთი ფურცელი თავისი სახელით და 

გვარით. 

ინსტრუქცია: „ახლა ჩვენ თქვენთან ერთად დავიწყებთ სხვადასხვა ორნამენტების 

ხატვას. უნდა მოვინდომოთ, რომ ისინი გამოვიდნენ ლამაზები და აკურატულები. ამისათვის 

თქვენ უნდა მისმინოთ ყურადღებით. მე გეტყვით რომელ მხარეს და რამდენი უჯრით უნდა 

გავავლოთ ხაზო. დახაზეთ მხოლოდ ის ხაზები, რომლებსაც მე გიკარნახებთ. როცა 

დახაზავთ ხაზს დამელოდეთ, სანამ არ გეტყვით საით გაიყვანოთ შემდეგი ხაზი. ყოველი 

ახალი ხაზი დაიწყეთ იქიდან, სადაც დამთავრდა წინა ხაზი, ისე რომ არ მოაცილოთ ფანქარი 

ქაღალდს. ყველას ახსოვს სად არის მარჯვენა ხელი? ეს ის ხელია, რომელშიც თქვენ 

გიჭირავთ ფანქარი. გაიშვირეთ ის გვერდზე. ხედავთ ის გვიკარნახებს კარისკენ. უნდა 
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მივცეთ რეალური ორიენტირი, რომელიც არის კლასში. ე.ი. როცა მე გეტყვით, რომ ხაზი 

უნდა გაიყვენოთ მარჯვნივ, თქვენ მას გაიყვენთ აი ასე – კარისკენ (დაფაზე წინასწარ არის 

დახატული უჯრები, გაიყვანება ხაზი მარცხნიდან მარჯვნივ ერთ უჯრაზე). ეს მე გავიყვანე 

ხაზი ერთი უჯრით მარჯვნივ, ახლა მე არ ავიღებ ხელს, გამყავს ხაზი ორი უჯრით ზევით, 

ახლა სამი უჯრით მარჯვნივ (სიტყვას თან ახლავს დაფაზე ხატვაც)“. ამის შემდეგ 

გადავდივართ სავარჯიშო ორნამენტების ხატვაზე. 

1. „დავიწყოთ პირველი ორნამენტის ხაზვა. დადეთ ფანქარი ყველაზე უფრო 

ზედა წერტილზე, არ მოაცილოთ ფანქარი ქაღალდს.ერთი უჯრა ქვევით, ერთი უჯრა 

მარჯვნივ, ერთი უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, ერთი უჯრა ქვევით, ერთი უჯრა 

მარჯვნივ, ერთი უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, ერთი უჯრა ქვევით, შემდეგ 

გააგრძელეთ ასეთივე ორნამენტების ხატვა თქვენ თვითონ.“ 

მუშაობის პროცესში პედაგოგი დადის და უსწორებს ბავშვებს დაშვებულ შეცდომებს. 

შემდეგი ორნამენტების ხაზვის დროს ასეთი კონტროლი მოხსნილია. პედაგოგი 

აკონტროლებს მხოლოდ იმას, რომ ბავშვებმა არ გადაშალონ ფურცელი და არ დაიწყონ 

ახალი ხატვა საჭირო წერტილიდან. დამოუკიდებლად. ორნამენტის გაგრძელებისათვის 

ეძლევათ 1,5-2 წთ. ბავშვები უნდა გავაფრთხილოთ, რომ აუცილებელი არ არის მთელი 

გვერდის გავსება. 

 

 

2. „ახლა დაადეთ ფანქარი შემდეგ წერტილზე. მოემზადეთ. ყურადღება! ერთი 

უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, ერთი უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, ერთი უჯრა 

ქვევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ. ახლა თქვენ თვითონ გააგრძელეთ ხაზვა.“ 1,5-2 წთ-ის შემდეგ 

ფსიქოლოგი აჩერებს ბავშვებს. ახლა ვიწყებთ ახალი ორნამენტის ხაზვას. 

 

 

3. „დასვით ფანქარი შემდეგ წერტილზე. ვიწყებთ კარნახს. ყურადღებით! სამი 

უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, ორი უჯრა ქვევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, ორი უჯრა 
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ზევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, სამი უჯრა ქვევით, ერთი უჯრა მარჯვნივ, სამი უჯრა ზევით, 

ერთი უჯრა მარჯვნივ, ორი უჯრა ქვემოთ, ერთი უჯრა მარჯვნივ. ახლა თქვენ თვითონ 

დაასრულეთ ეს ორნამენტი. 1,5-2 წთ-ის შემდეგ ვიწყებთ საბოლოო ორნამენტის კარნახს.” 

 

4. „დადეთ ფანქარი ყველაზე უფრო უკანსკნელ წერტილზე. ყურადღებით! სამი 

უჯრა მარჯვნივ, ერთი უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარცხნივ, ორი უჯრა ზევით, სამი უჯრა 

მარჯვნივ, ორი უჯრა ქვევით, ერთი უჯრა მარცხნივ, ერთი უჯრა ქვევით, სამი უჯრა 

მარჯვნივ, ერთი უჯრა ზევით, ერთი უჯრა მარცხნივ, ორი უჯრა ზევით. ახლა განაგრძეთ ამ 

ორნამენტის ხატვა.” 

 

 

თითოეული ორნამენტის შესასრულებლად ც.პ. ეძლევათ 1,5-2 წთ. ხოლო მეთოდიკის 

შესრულებისათვის საჭირო საერთო დრო შეადგენს 15 წთ. შედეგების შეფასება: 

სავარჯიშო ორნამენტი არ ფასდება. ყოველ მომდევნო მათგანში ცალ-ცალკე ფასდება 

კარნახით შესრულებული დავალება და ორნამენტის დამოუკიდებლად შესრულების 

შემთხვევბი. შეფასებები წარმოებს შემდეგი შკალით: 

–  ზუსტი აღდგენა ორნამენტის – 4 ქულა. (ხაზების არაერთნაირი ზომები, 

„დაკლაკნილი“ ხაზები, „ჭუჭყი“ არ გაითვალისწინება და შეფასებას არ ამცირება). 

–  1-2 შეცდომა – 3 ქულა. 

–  აღდგენა რამოდენიმე შეცდომით – 2 ქულა. 

–  თუ შეცდომა მეტია, ვიდრე სწორედ აღდგენილი მონაკვეთები, მაშინ დაისმის – 1 

ქულა. 

–  თუ სწორედ აღდგენილი ნაწილი არ არსებობს – 0 ქულა. 
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აღნიშნული სახით ფასდება 3 ორნამენტი (ერთი სავარჯიშოა).  

მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეაძლებელია შესრულების შემდეგი დონეები: 

10-12 ქულა – მაღალი 

6-9 ქულა – საშუალო 

3-5 ქულა – დაბალი 

0-2 ქულა – ძალიან დაბალი 

ამრიგად ყოველ ორნამენტში ბავშვი იღებს ორ შეფასებას და ყოველი შეფასება 

მერყეობს 0-4 ქულამდე. საბოლოო შეფასება გამოდის სამი შესაბამისი ორნამენტის შეფასების 

დაჯამების გზით 0-12 – მდე. 

ორნამენტის გაგრძელების შემდეგ გამოიყენება საბოლოო შეფასება 0-12. დაჯამებული 

შეფასება შეიძლება მერყეობდეს 0-24 – მდე. 

 

 

ლექცია IV      სენსომოტორიკა 

 

მეთოდიკა „ნიმუშების გადახატვა“ 

 

მეთოდიკა ,,ნიმუშების გადახატვა’’ განკუთვნილია მხედველობით-მოტორული 

კოორდინაციის, ხელის ნატიფი მოტორიკის და გრაფიკული ჩვევების განვითარების დონის 

დიაგნოსტირებისათვის 5-13 წლის ასაკში. 

 

კვლევის მიზანი: განისაზღვროს ბავშვის მხედველობით-მოტორული კოორდინაციის, 

ხელის ნატიფი მოტორიკის, გრაფიკული ჩვევების განვითარების დონე. 

სამუშაო მასალა: 12 სურათი გეომეტრიული ფიგურების გამოსახულებით, უბრალო 

ფანქარი. დაუხაზავი სტანდარტული ფორმატის ქაღალდის ფურცელი. 

ტესტის ამოცანა მდგომარეობს 12 სხვადასხვა სირთულის გეომეტრიული ფიგურის 

ნიმუშების სერიის გადახატვაში: მარტივი სიბრტყითი გამოსახულებიდან (წრე, ჯვარი, 

კვადრატი და სხვა), უფრო რთული მოცულობის გამოსახულებამდე (ურთიერთგადამკვეთი 

სიბრტყეები, ურთიერთგადამკვეთი პარალელოპიპედები და სხვა). 

 

კვლევის პროცედურა – ტესტი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ინდივიდუალურად, 

ასევე კოლექტიური კვლევისათვის. ბავშვს ეუბნებიან, რომ ახლა ისინი მიიღებენ საინტერესო 

დავალებას, გადახატავენ სპეციალურ ბარათებს. შემდეგ ხდება პირველი ნიმუშის წარდგენა – 
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წრეწირის და სთავაზობენ თვითონ გადახატოს ქაღალდზე ასეთივე წრეწირი. მას შემდეგ, რაც 

ბავშვი თავს გაართმევს ამ დავალებას, მას ეძლევა ინსტრუქცია: „ახლა იქნება სხვა ნახატები, 

მარტივები და უფრო რთულებიც. შეეცადე გადახატო ისინი რაც შეიძლება კარგად. შეეცადე 

ისინი იყვნენ იგივე სიდიდის, როგორც ნიმუშებია. თუ შენ ისე არ გამოგივა ისე, როგორც 

გინდა, შეგიძლია ისევ სცადო“. როცა ბავშვები უფრო რთულ ნახატებს ხვდებიან, ზოგჯერ 

ამბობენ „ეს ძალიან რთულია“, „ეს არ შემიძლია“. ასეთ შემთხვევებში შეიძლება 

გავაფრთხილოთ, რომ ნიშანი ნახატის შესრულებაში არ დაიწერება და ამიტომ საკმარისია 

მხოლოდ მოსინჯოს ნახატის გადახატვა რაც შეიძლება უკეთესად. 

–  თუ ბავშვი თვლის, რომ მის მიერ შესრულებული ნახატი უხეიროა, მას შეუძლია 

მოსინჯოს ისევ (ცდების რიცხვი არ არის შეზღუდული), ფასდება მხოლოდ ყველაზე 

კარგები. 

–  თუ ბავშვნა გვიჩვენა, რომ ნახატი დასრულდა, რომ ამასთან მას რაღაც მაინც აკლია, 

უნდა ვკითხოთ უკვე ყველაფერი მზად არის თუ არა, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მას 

ეძლევა შემდეგი ნიმუში. 

–  მუშაობის პროცესში არ არის რეკომენდირებული საშლელის გამოყენება, ნახატის 

წაშლა, სახაზავის გამოყენება, ნიმუშზე ხაზის შემოვლება ქაღალდის ქვეშ. 
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გეომეტრიული ფიგურების ნიმუშები მეთოდიკისთვის „ნიმუშების გადახატვა” 

 

შედეგების შეფასება: ყველა ნახატი ფასდება ბალებში 0-დან (როცა ნიმუშს საერთოდ 

არ ემთხვევა), 1-4 ბალი (ნახატის ზუსტად შესრულება ნიმუშის სირთულის 

გათვალისწინებით). ყოველი პუნქტის შესრულებისთვის ეძლევა 1 ქულა. საერთო შეფასებად 

ითვლება ქულების ჯამი, რომელიც დააგროვა ბავშვმა 12 ნიმუშის გადახატვის დროს. 

შეფასების დროს მხედველობაში მიიღება ნახატის შესრულების შესატყვისობა ნიმუშთან: 
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პროპორციის, კუთხეების სიდიდის, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ღერძიდან 

გადახრის, ზედმეტი ან სხვა ხაზების, რომელიც აკლია, გადაცემის სიზუსტე, ასევე სხვა 

პარამეტრებიც. 

 

ქულების დათვლა. 

1. წრეწირი – გამოსახულია ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ჰგავს 

წრეწირს. ხაზი უნდა იყოს დახურული, გაწელვა და ფორმის არასწორობა 

დასაშვებია.(1 ქულა)  

2. ჯვარი – ა. პირველი ქულა ეძლევა ნახატში, რომელიც გამოხატავს 

ხაზების გადაჯვარედინებას სწორი კუთხით.  

ბ. ნახატზე ჯვრის მხრები დაახლოებით ერთიდაიგივე სიგრძისაა, თუ 

კი ერთი მათგანი ორჯერ მეტია მეორეზე, მეორე ქულა აღარ ეძლევა.    

 

წესი1 

 

წესი 2 

წარუმატებელი გადაწყვეტა 

 

3. კვადრატი – ა. ნახატზე ყველა კუთხე დაახლოებით სწორია, 

ნათელია, რომ დახატულია კვადრატი და არა რომბი ან ტრაპეცია. 

დასაშვებია სწორი ხაზებიდან გადახრა 1 გრადუსამდე. კვადრატის 

გვერდები ეხებიან ან ოდნავ გადაიკვეთებიან, თუ კუთხე არ არის 

აღნიშნული ან დახატულია მრგვალად. ქულა არ ეძლევა, ასევე როცა ერთი მხარე არ ეხება 

მეორეს და ინტერვალი მეტია 2მმ-ზე, თუ არ არის შესრულებული წესი, 1 ნახატი არ ფასდება. 

ბ. ეს პუნქტი ფასდება თუ 

შესრულებულია ნოემრ პირველი წესი, 

გვერდების სიგრძე დაახლოებით 

ერთნაირია, მეორე ქულა არ ეძლევა, თუ 

კი ერთი გვერდი ორჯერ მეტია მეორეზე. 

4. ტოლგვერდა სამკუთხედი - ა. 

გამოხატულია ნებისმიერი სამკუთხედი, 

გვერდები შესრულებულია სწორი ხაზებით, წვეროები მახვილია, არა მრგვალი, გვერდები 

ეხებიან ერთმანეთს ან რამდენადმე კვეთენ ერთმანეთს (ინტერვალი მათ შორის უნდა იყოს 

წარუმატებელი გადაწყვეტა 
 

 

წესი 1 

წესი 2 

 



 33 

არა უმეტეს 2მმ-ისა, არც ერთი გვერდი არ უნდა იყოს გატეხილი. უნდა იქმნებოდეს მახვილი 

კუთხე, სხვა შემთხვევაში ნახატი აღარ ფასდება. 

 

წესი 1 

წარუმატებელი გადაწყვეტა 

 

ბ. მეორე ქულა შეიძლება დაემატოს მხოლოდ პირველი მოთხოვნის შესრულების 

შემდეგ. ყველა გვერდი და კუთხე დაახლოებით ერთნაირია, ქულა არ ეთვლება, თუ კი ერთი 

გვერდი თუნდაც ორჯერ მეტია მეორეზე და თუ ერთი კუთხე მართია ან მეტია მართზე. 

ქულა ასევე არ ეთვლება, თუ ერთი კუთხეთაგანი დახატულია რამოდენიმე ხაზით ან აქვს 

ნემსის ან ე.წ. ყურების ფორმა. 

 

წესი 2. 

წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

5. რომბი - ა. ნებისმიერი რომბი და არა კვადრატი და მართკუთხედი. ნახატს აქვს 

აშკარად ოთხი გვერდი და ოთხი წვერო, ის უნდა იდგეს ერთ-ერთ წვეროზე და არა გვერდზე. 

პირველი ქულა არ ეძლევა თუ ერთ-ერთ გვერდს აქვს ტეხილის ფორმა და წამოქმნის 

მრავაკუთხედს. 

 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. წესი 1. 

ბ. მეორე ქულა შეიძლება მიემატოს თუ უკვე შესრულებულია პირველი მოთხოვნა. 

გვერდები და კუთხეები დაახლოებით შეესაბამება სწორ ფორმას. ორი გვერდითი კუთხე 

ბლაგვია, ზედა და ქვედა კუთხეები მახვილი და არა პირიქით. თუ ერთი გვერდი თუნდაც 

ორჯერ მეტია მეორეზე ქულა არ ეთვლება, ასევე თუ გვერდები არ ეხება და მათ შორის 

ინტერვალი 2მმ-ზე მეტია, ასევე თუ წვეროები დახატულია რამოდენიმე ხაზით, ან იქმნება 

ე.წ. ყურები, თუ წვეროები მომრგვალებულია ან გამოწეულია ნემსის ფორმამდე, დასაშვებია 

მხოლოდ მცირედი გადახრა, თუ არ არის შესრულებული მეორე მოთხოვნა, ნახატი არ 

ფასდება შემდეგში. 
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წესი 1. 

გ. ქულა შეიძლება მიემატოს თუ შესრულებულია მეორე მოთხოვნა, ნახატი 

სიმეტრიულია, როგორც ჰორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური ღერძის მიმართ, მარცხენა 

და მარჯვენა მხარე ამგვარად ერთნაირია ისე როგორც ზედა და ქვედა ნახევარი. 

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ღერძები გაივლიან დაახლოებით 

ურთიერთსაწინააღმდეგო წვეროებზე. დასაშვებია ღერძიდან გადახრა 15 გრადუსით. 

 

 

 

წესი 2.                  

 

 

 

 წესი 3. 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. 

 

6. რომბი ჯვრით. ა. ამ პუნქტის შესრულების კრიტერიუმი 

ანალოგიურია 5 ნიმუშის 1 და 2 პუნქტისა, თუ ეს კრიტერიუმი არ არის 

შესრულებული შემდგომში ნახატი აღარ ფასდება, ასევე აღარ ფასდება 

თუ რომბის შიგნით არ არის ჯვარი. 

ბ. ქულა შეიძლება მიემატოს თუ შესრულებულია პუნქტი 1. ქულების დათვლის 

დროს ასევე მოქმედებს 3 პუნქტი 5 ნიმუშის მიხედვით. რომბი უნდა პასუხობდეს ყველა 

მოთხოვნებს თუ ეს ასე არ არის, ქულა არ ეთვლება და სემდეგში ნახატი არ ფასდება. 
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გ. ქულა ემატება მხოლოდ მაშინ თუ შესრულებულია მოთხოვნა 2. შიგნითა ჯვრის 

მხრები შესრულებულია სწორი ხაზებით და ეხებიან რომბის გვერდებს დაახლოებით მათ 

შუაში. თუ ისინი ეხებიან რომბის გვერდებს 

ნაკლებად ვიდრე გვრედის სიგრძის მესამედია, 

ქულა არ ითვლება, ასევე არ ეთვლება მაშინ, 

როცა ჯვრის გვერდი არ ეხება რომბს უფრო 

დიდი ინტერვალით ვიდრე 2მმ-ია. 

 

 

წარუმატებელი გადაწყვეტა.. პუნქტი 3. 

 

7. ექვსკუთხა ვარსკვლავი - ა. ნიმუშს აქვს ექვსი წვერო, 

შენარჩუნებულია ვარსკვლავის ფორმა, თუ არ არის შესრულებული 

ეს პირობა ქულა არ eთვლება და ნახატი აღარ ფასდება შემდეგში. თუ 

ერთი სამკუთხედის წვერო იმყოფება მეორე სამკუთხედის შიგნით ან 

მხოლოდ ეხება მის გვერდს, ასეთი ნახატი არ ფასდება. 

 

ბ. ნახატი ფასდება თუ შესრულებულია მოთხოვნა 

1. ნიმუში შესრულებლია ორი სამკუთხედის სახით 

ისეთნაირად, რომ მათი წვეროები ერთნაირად კვეთენ 

სხვა გვერდებს. თუ  ეს პირობა არ არის შესრულებული, 

ქულა არ ეთვლება და ნახატი აღარ ფასდება. 

 

გ. ნახატი ფასდება, თუ შესრულებულია მოთხოვნა 2. ნიმუშს აქვს სწორი ფორმა – 

დასაშვებია მხოლოდ უმნიშვნელო გადახრა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ღერძიდან 

(15 გრადუსით). ვარსკვლავის კუთხეები დაახლოებით ერთნაირია სიდიდის მიხედვით, თუ 

ერთი კუთხე მეორეზე ორჯერ მეტია ქულა აღარ ეძლევა. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 1. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა. 

პუნქტი 2. 
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წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 3. 

 

8. ხუთქიმიანი ვარსკვლავი – ვარსკვლავს აქვს ხუთი წვერო. 

დასაშვებია უხეში შეუსაბამობა, აგრეთვე ისიც, როცა ვარსკვლავი არ 

გადაკვეთს ხუთკუთხედს ან გამოდის მის საზღვრებს გარეთ. ნახატი 

არ ფასდება, თუ რომელიმე წვერო დახატულია დამატებით, ანდა 

თუ წვეროები სხვანაირად არის შეერთებული ისე, რომ ხაზების 

რაოდენობა მეტია 10-ზე. ანდა თუ ცალკეული ხაზები გატეხილია და აღმოცენდება 

არასწორი მრავალკუთხედი, თუ არ არის შესრულებული მოთხოვნა 1, ქულა არ ემატება. 

 

წარუმატებელი გადაწყვეტა.  პუნქტი 1. 

 

ბ. ხუთკუთხედი სწორია, მას აქვს ხუთი წვერო და 

ხუთი გვერდი, არ უნდა იყოს დაღრეცილი, 

გამრუდებული ან გადმობრუნებული, ერთი გვერდი 

ძირითადი ჰორიზონტალურია, მომიჯნავე გვერდები 

წარმოწმნიან მასთან ბლაგვ კუთხეებს და არა მახვილს, მართს ან მსგავს რამეს, სხვა გვერდები 

ასევე ბლაგვია, დასაშვებია მხოლოდ გადახრა იმ გვერდიდან, რომელიც იმყოფება ფუძის 

პირდაპირ, რომელიც შეიძლება იყოს მართი, ან ცოტათი მართზე უფრო მცირე. ქულა არ 

ეთვლება, თუ ერთი მხარეთაგანი თუნდაც ორჯერ მეტია მეორეზე, თუ არ არის 

შესრულებული პუნქტი 2 ქულების აღარ ემატება. 

 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 2. 
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გ. ქულა შეიძლება მიემატოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შესრულებულია პუნქტი 1 და 2, სწორი ვარსკვლავი მოთავსებულია სწორ ხუთკუთხედში. 

ვარსკვლავის წვეროები სწორად გადაკვეთავენ ხუთკუთხედის გვერდებს და ყოველთვის ამ 

გვრდების შუაში იმყოფებიან, თუ ერთ-ერთი ამ წვეროთაგანი გადაკვეთს ხუთკუთხედის 

გვერდს უფრო ნაკლებად ვიდრე გვერდის მესამედია კუთხიდან. ნახატი არ ფასდება. ისევე 

როგორც ისეთ შემთხვევაში, როცა ერთი ვარსკვლავის წვერო არ გადაკვეთს ხუთკუთხედს, ან 

როცა მხოლოდ ეხება მას, ქულა არ ეთვლება იმ შემთხვევაშიც, როც 

ერთ-ერთი ვარსკვლავის წვერო ორჯერ მეტია მეორეზე. 

 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 3. 

 

 

9. ფლუგერი – ა. ნახატს აქვს ყველა ხაზი, არც ერთი საჭირო ხაზი 

არ არის გამოტოვებული, დასაშვებია უზუსტობა და განსხვავება 

ცალკეული წვეროს სიდიდეში. თუ ეს პირობები არ არის შესრულებული, 

ნახატი შემდეგში აღარ ფასდება. 

ბ. ნახატი ფასდება 

მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესრულდა პუნქტი 1. 

ორივე შიგა ჯვრის მხრები ქმნიან მართ კუთხეს 

და იკვეთებიან დაახლოებით შუაში, თუ 

შინაგანი ნაწილი ნახატისა შედგენილია 

ცალკეული სხივების სახით, რომლებიც არ არიან 

დაკავშირებულნი უშუალოდ ერთმანეთთან ანდა ვერ მიდიან ცენტრამდე, ნახატი არ 

ფასდება. თუ არ სრულდება ამ პუნქტის პირობები, შეფასება ასევე არ ეძლევა. 

გ. ნახატი ფასდება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ შესრულებულია პუნქტი 5. 

ფლუგერი არის სწორი, თუ კონტურის ხაზები 

არის წყვილ-წყვილად პარალელური და 

დაახლოებით ერთნაირია სიდიდის მიხედვით, 

უფრო მოკლე კონტურის ხაზები ყოველთვის 

იწყება წვეროდან და ეხება შიგნიდან ჯვრის მხარს 

დაახლოებით შუაში (არა უახლოეს ერთი 

ფლუგერი 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 2. 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 3. 

წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 1. 
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მესამედისა მხრის ბოლოდან). ნახატის მარცხენა და მარჯვენა ნახევრები უნდა იყოს 

დაახლოებით ერთნაირი სიდიდით. 

 

9. ორი რომბის გადაკვეთა - ა. ნახატზე გამოსახულია 

ყველა ხაზი, არც ერთი არ აკლია და არც ერთი არ არის ზედმეტი. 

ხილულიი ხაზები არ არის გამოსახული. წერტილი X არის ორივე 

რომბის გადაკვეთის წერტილი, ის არ უნდა იყოს რომელიმე 

მათგანის შიგნით, თუ X გამოსახულია არასწორად, წაროიქმნება 

ერთი ზედმეტი ხაზი, ასეთ შემთხვევაში ნახატი არ ფასდება. 

 

ბ. ნახატი ფასდება თუ შესრულებულია 

პუნქტი 1, ნახატზე 

აშკარად ჩანს ორი 

რომბის გადაკვეთა, 

უხილავი ხაზები 

შეიძლება გამოიხატოს ხილული ხაზების გაგრძელებით, ხაზები 

უნდა იყოს ურთიერთშესატყვისობაში, თუ ეს პირობები არ არის 

შესრულებული ქულა არ ემატება და ნახატი არ ფასდება. 

გ. ნახატი ფასდება 

თუ შესრულებულია პუნქტი 2, ორივე რომბი 

განლაგებულია სწორად, ურთიერთსაწინააღმდეგო 

მხარეები ურთიერთპარალელურია. სწორი ხაზი, 

რომელიც აღნიშნავს გადაკვეთას პარალელურია 

რომბიოდების ქვედა და ზედა ხაზების. ორივე რომბიოდი განლაგებულია კუთხით, 

რომბიოდების კუთხეების სიდიდეები პასუხობს ნიმუშზე მათ სიდიდეს და მდებარეობას, 

ყოველთვის არის ორი მახვილი და ორი ბლაგვი კუთხე. თუ ეს პირობა არ არის 

შესრულებული, ნახატი არ ფასდება და შემდგომში არ განიხილება. 

დ. ნახატი ფასდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულია 

პუნქტი 3, გადაკვეთა გამოსახულია სწორი პროპორციით, სწორი ხაზი ა გრძელია ბ-ზე და ც-

ზე – დ უფრო გრძელია ვიდრე ც.  

ყურადღება! ბავშვები ზოგჯერ ამ ნახატს ასრულებენ უკუღმა, ეს დასაშვებია თუ 

ცალკეული ნაწილების ურთიერთმდებარეობა გათვალისწინებულია. 

 

 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 1. 

 
წარუმატებელი 

გადაწყვეტა. პუნქტი 2. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა. პუნქტი 

3  
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11. წაკვეთილი პირამიდის კვეთა მართკუთხედით – ა. 

ნახატზე გამოსახულია ყველა ხაზი, არც ერთი არ აკლია და არც 

ერთი არ არის ზედმეტი. უხილავი ხაზები არ არის გამოსახული, 

არ ფასდება ნახატები, სადაც პირამიდის წვერო არ გამოიკვეთება 

მართკუთხედთან. თუ არ არის შესრულებული ამ პუნქტის 

პირობები, ნახატი შემდგომში 

არ ფასდება. 

ბ. ქულა არ ემატება თუ არ არის შესრულებული 

პუნქტი 1. მართკუთხედი პირამიდასთან გადაკვეთისას 

წარმოდგენილია, როგორც რომბიოდი, ურთიერთ-

საწინააღმდეგო გვერდები დაახლოებით პარალელურია, რომბის უხილავ ხაზებს შეიძლება 

დაემატოს ხილული გაგრძელებები, ისინი უნდა 

შეესაბამებოდეს ერთიერთს. 

გ. გადაკვეთილი პირამიდა სივრცეში სწორედ 

გამოიხატება, ქულა არ ემატება თუ არ შესრულდა პუნქტი 

1, თუმცა მათ შეიძლება ქულა მიემატოის თუ არ არის 

შესრულებული პირობები პუნქტ 2-ში, პირამიდის 

უხილავი წახნაგები შეიძლება პირამიდას დაემატოს 

ხილული წახნაგების ხაზების გაგრძელებაზე, პირამიდის 

წვერო გადაკვეთილია, კვეთა კი წარმოადგენს პატარა 

რომბიოდს, რომელიც დაახლოებით პირამიდის გვერდს 

შეესაბამება, განსაკუთრებით შემოკლებულია გვერდები, 

ფუძე, კვეთა და წვერო. 

დ. ქულა არ ემატება თუ არ არის შესრულებული 

პირობა 2 და 3. პირამიდა და მართკუთხედი გადაიკვეთება 

სწორი პროპორციით, პირამიდის ზედა მხარე მეტია გვერდზე. 

რომბიოდის ზედა ზედაპირი პირამიდიდან მარჯვნივ მეტია, 

ვიდრე ხილული ნაწილი მარცხნიდან, წერტილი X კი 

მოთავსებულია პირამიდის მარჯვენა საზღვრის შიგნით. 

 

12. ორი პარალელოპიპედის გადაკვეთა – ა. ნახატზე 

გამოსახულია ყველა ხაზი, X ხაზის აღნიშვნა არ არის 

აუცილებელი, დასაშვებია ურთიერთპროპორციის დარღვევა 

 
წარუმატებელი 

გადაწყვეტა. პუნქტი 3. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 1. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 2. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 3. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 4. 
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ცალკეული ნაწილებს შორის და სხვა უზუსტობები, თუ არ არის შესრულებული 1 პუნქტი, 

ნახატი შემდგომში არ განიხილება. 

ბ. ფასდება იმ შემთხვევაში თუ 1 პუნქტი 

შესრულებულია, დახრილად განლაგებული 

პარალეოპიპედი გამოხატულია, როგორც ერთიანი წახნაგის 

და გადანატეხის გარეშე. ცალკეული უხილავი ნაწილები 

შესაძლებელია დამატებით გაგრძელდეს ხილული 

გვერდების გაგრძელებაზე სწორი ხაზებით. მეორე 

პარალელოპიპედი მდებარეობს კუთხით და არა 

ჰორიზონტალურად, მისი ნაწილი, რომელიც გამოდის 

მარცხნიდან ზევით მეტია ვიდრე მარჯვნიდან ქვემოთ. 

გ. ქულა არ ემატება თუ არ არის შესრულებული 

პუნქტი 1, ამასთან ეს უნდა გაკეთდეს თუ არ იქნა 

შესრულებული პუნქტი 2. დამდგარი პარალელოპიპედი 

აღიქმება, როგორც პარალელოპიპედი, ე.ი. უხილავი წახნაგები 

შეიძლება გაგრძელდეს ხილული წახნაგების დამატებით, 

პარალელოპიპედის წახნაგი დაახლოებით პარალელურია. 

განსაკუთრებით შემოკლებულია პერსპექტივაში ფუძის და 

ზედა ზედაპირის საზღვრები, ზედა ზედაპირი 

წარმოდგენილია, როგორც რომბიოდი ორი ბლაგვი და ორი 

მახვილი კუთხით, პარალულური ურთიერთსაწინააღმდეგო 

გვერდებით. 

დ. ქულა ემატება თუ შესრულებულია პუნქტები 2 და 3, ორივე პარალელოპიპედის 

გადაკვეთა წარმოდგენილია სწორი პროპორციით, ა მონაკვეთი გრძელია, ვიდრე ბ ან დ, ხ 

ხაზი გავლებულია სწორად. 

 

შედეგების ინტერპრეტაცია 

ქულების საერთო ჯამს, რომელსაც აგროვებენ ცდის პირები, ადარებენ შესატყვისი 

ასაკის ბავშვების ნორმატიულ მაჩვენებელებს, რომელიც მოყვანილია ცხრილში. 

1-3 დონის მაჩვენებლები შეფასებულია როგორც დაბალი. 

4-7 დონე – საშუალო მაჩვენებელი. 

8-10 დონე – მაღალი მაჩვენებელი. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 2. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 3. 

 
წარუმატებელი გადაწყვეტა.  

პუნქტი 4. 



 41 

დადგენილია, აგრეთვე, რომ ნიმუშთა სხვადასხვა ჯგუფებს აქვთ არაერთნაირი 

მადეფირენცირებელი უნარები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. 

–  მარტივი გეომეტრიული ფიგურები (1-5) – 5-6 წლის ბავშვებისთვის. 

–  ნიმუშები უფრო რთული გამოსახულებებით (6-9) – 7-10 წლის ბავშვებისთვის. 

– შედარებით უფრო რთული ნიმუშები (10-12) – 10 წლის და მეტი ასაკის 

ბავშვებისათვის. 

ამ მეთოდიკის გამოყენება შეიძლება მიზანშეწონილი აღმოჩნდეს იმ მიზეზების 

გამოსავლენად, რომელიც უქმნის ბავშვს სირთულეს წერის, კითხვის და მათემატიკის 

დაუფლების პროცესში, უფროს კლასებში ისეთი საგნების შესწავლის დროს, როგორიცაა 

გეომეტრია, ხაზვა. 

ასაკი 

დონეები 5 – 5,11 6 – 6,11 7 – 7,11 8 – 8,11 9 – 9,11 10 – 10,11 11 – 11,11 12 – 12,11 

1 

დაბალი 2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 – 5 

6 – 7 

1 – 5 

6 

7 

1 – 8 

9 

10 – 11 

1 – 9 

10 – 13 

14 – 15 

1 – 9 

10 – 13 

14 – 17 

1 – 12 

13 – 18 

19 – 20 

1 – 16 

17 – 18 

18 – 21 

1 

საშუალო 2 

3 

4 – 5 

6 

7 

8 

8 

9 – 11 

12 

13 – 14 

 

12 – 13 

14 – 15 

16 

12 – 13 

14 – 15 

16 – 17 

18 – 20 

16 – 17 

18 – 19 

20 – 21 

22 – 23 

18 – 19 

20 – 21 

22 – 23 

24 – 27 

21 – 22 

23 – 25 

26 – 27 

28 – 29 

22 – 24 

25 – 26 

27 – 28 

29 

1 

მაღალი 2 

3 

9 

10 – 15 

16 და 

მაღალი 

15 

16 

17 და 

მაღალი 

17 – 19 

20 – 21 

22 და 

მაღალი 

21 – 23 

24 

22 და 

მაღალი 

24 – 27 

28 – 29 

30 და 

მაღალი 

28 – 29 

30 – 31 

30 და 

მაღალი 

30 – 31 

32 

33და 

მაღალი 

30 – 31 

32 – 33 

34 და 

მაღალი 

 

გავითვალწინებთ რა მოცემული დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტის სპეციალურ  

მიმართულებას, უნდა ვერიდოთ ნაჩქარევი დასკვნის გამოტანას, რომლიც მხოლოდ 

ქულების დათვლის საფუძველზე ხდება. დაბალი მაჩვენებლები შეიძლება იყოს მიღებული 

არა მხოლოდ ტვინის მინიმალური დისფუქციის მქონე ბავშვებთან, არამედ იმათთანაც, 

რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზის გამო (მაგ. პედაგოგიური ხელმიშვებულობა) ვერ მიიღეს 

აუცილებელი სენსორული აღზრდა, ვერ შიძინეს თვალსაჩინო ნიმუშზე მუშაობის 

გამოცდილება, ამიტომ შედეგების ანალიზის დროს უნდა მხედველობაში იქნეს მიღებული, 

ბავშვის განვითარების ისტორია, ამასთან, ნებისმეირ შემთხვევაში მონაცემები, რომლებიც ამ 

მეთოდიკის დახმარებით მიიღება. რეკომენდირებულია შედარდეს სხვა სიმპთომებს, 

რომელიც დამახასიათებელია ტვინის მინიმალური დისფუნქციისათვის: შრომის 
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უნარინობის დაქვეითება, დაღლა, უყურადღებობა, ჰიპერაქტიულობა, და ა.შ. ასევე 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამედიცინო ამნეზიის მონაცემები. 

 

 

 

 

მეთოდიკები შემეცნებითი ფსიქიკური პროცესების დიაგნოსტირებისათვის 

 

ლექცია V    უმცროსი მოსწავლის ყურადღების შეფასება  

 

ა)დინამიური ყურადღების მოცულობის შესაფასებელი ტესტი 

 

ცდის მასალა: გობროვის ოთხი ცხრილი ზომით 35/35, სადაც ყოველ უჯრაში 

შემთხვევითი თანმიმდევრობით მიმოფანტულია რიცხვები 1-დან 25-მდე. საჭიროა ასევე 

წამზომი და საჩვენებლი ჯოხი. შედეგების ჩასაწერად საჭიროა წინასწარი ოქმი. 

 

ცხრ. 1. 

ცხრილი ციფრის მოძებნის დრო,  C 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

E  

 

ცდის მსვლელობა: უპირველს ყოვლისა ფსიქოლოგს ევალება დაამყაროს სასურველი 

კონტაქტი ბავშვთან, რათა აღუძრას მას სურვილს შესასრულოს დავალება. კვლევა ტარდება 

ინდივიდუალურად. ცდის პირი უნდა იმყოფებოდეს ცხრილებიდან ისეთი დაშორებით, რომ 

ხედავდეს მას მთლიანობაში. ბავშვი იწყებს დავალების შესრულებას მხოლოდ მაშინ, როცა 

იღებს სიტყვიერ ინსტრუქციას: „ცხრილში ჩაწერილია ციფრები 1-დან 25-მდე, აუცილებელია 

რაც შეიძლება სწრაფად იპოვოთ და გვიჩვენოთ საჩვენებელი ჯოხით ყველა ეს ციფრი.“ 

ექსპერიმენტატორი აფიქსირებს და ოქმში შეაქვს დავალების შესრულების დრო, ოთხივე 

ცხრილისათვის ცალ-ცალკე. 
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1. შედეგების დამუშავებისას მკვლევარი აჯამებს ციფრების მოსაძებნად საჭირო დროს 

ოთხივე ცხრილისათვის. 

2. ყურადღების მოცულობის მონაცემების, სხვა ატენციური ფუნქციის 

მახასიათებლებთან დაპირისპირების მიზნით, ხდება მისი გადაყვანა სკალურ შეფასებაზე 

(როგოვი. გვ.64). 

ექსპერიმენტი რეკომენდირებულია ჩატარდეს მეორე კლასიდან. ექსპერიმენტის 

ჩატარებამდე უნდა დარწმუნდეთ იმაში, რომ ცდის პირს შეუძლია თავისუფლად დათვალოს 

1-დან 25-მდე. ექსპერიმენტი არ უნდა ჩატარდეს იმ ბავშვებზე, ვინც ცუდად ხედავს. ეს 

მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ განმეორებითაც იგივე ცხრილებით. 

მოძებნის დროის ხანგრძლივობის გარდა, ცხრილების საშუალებით შესაძლებელია 

მივიღოთ ინფორმაცია ცდის პირის დაღლილობის შესახებ. დაჩქარება, კი მუშაობის 

პროცესში თანდათანობით ჩართვის მაჩვენებელია. 

 

 

 

ყურადღების თვისებების ნედლი მაშვენებლების გადაყვანა ფარდობით სკალურ შეფასებებში 
 

შე-
ფასე

ბა 

ყურადღებ
ის სიმყარე 

ყურადღებ
ის გადარ-

თვა 

ყურადღებ
ის მოცუ-

ლობა 

შე-
ფასე

ბა 

ყურადღებ
ის სიმყარე 

ყურადღებ
ის გადარ-

თვა 

ყურადღებ
ის მოცუ-

ლობა 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

50-ზე > 
– 

48 – 49 
46 – 47 
44 – 45 
39 – 43 
36 – 33 
34 – 35 
31 – 33 
28 – 30 

217-ზე > 
– 

214 – 217 
211 – 214 
208 – 211 
205 – 208 
201 – 205 
195 – 201 
189 – 195 
182 – 189 

115-ზე < 
– 

115 – 125 
125 – 135 
135 – 145 
145 – 155 
155 – 165 
165 – 175 
175 – 195 
195 – 215 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

25 – 27 
23 – 24 
20 – 22 
16 – 19 
14 – 15 
12 – 13 
9 – 11 

– 
– 

9-ზე < 

172 – 182 
158 – 172 
149 – 158 
142 – 149 
132 – 142 
122 – 132 
114 – 122 
110 – 114 

– 
110-ზე < 

215 – 235 
235 – 265 
265 – 295 
295 – 335 
335 – 375 
375 – 405 
405 – 455 

– 
– 

455-ზე > 
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გობროვის ცხრილი N1 

 

22 25 7 21 11 
6 2 10 3 23 
17 12 16 5 18 
1 15 20 9 24 
19 13 4 14 8 

 

გობროვის ცხრილი N2 

 

14 18 7 24 21 
22 1 10 9 6 
16 5 8 20 11 
23 2 25 3 15 
19 13 17 12 4 



 45 

 

 

9 5 11 23 20 
14 25 17 1 16 
3 21 7 19 13 
18 12 24 6 4 
8 15 2 10 22 

გობროვის ცხრილი N3 

 

21 13 7 1 20 
6 15 17 3 18 
19 4 8 25 12 
24 2 22 10 5 
9 14 11 23 16 

 

გობროვის ცხრილი N4 
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ბ) ყურადღების გადართვის Sეფასება 

 

ცდის მასალა: გობროვი-შულტეს ცხრილი ზომით 49/49სმ. ციფრები 1-დან 25-მდე 

შავი და 1-დან 24-მდე წითელი ფერის, წამზომი და საჩვენებელი ჯოხი. აუცილებელია 

წინასწარ მოვამზადოთ ოქმი დროისა და შეცდომების რეგისტრაციისთვის ციფრების 

მოძებნისას. 

ცდის მსვლელობა: ექსპერიმენტი ტარდება ინდივიდუალურად, ყოველი ცდის პირის 

წინაშე ვერტიკალურად იდება წითელი-შავი ფერის ცხრილი, მას აძლევენ საჩვენებელ ჯოხს 

და აცნობენ ინსტრუქციას: „ცხრილში 25 შავი ფერის ციფრია, 1-დან 25-მდე, და 24 წითელი 

ფერის ციფრია, 1-დან 24-მდე. თქვენ უნდა აჩვენოთ და დაასახელოთ შავი ციფრები ზრდის 

მიხედვით 1-დან 25-მდე და წითელი ციფრები კლების მიხედვით 24-დან 1-მდე. 

აუცილებელია თვლის წარმოება რიგ-რიგობით, თავიდან დაასახელეთ შავი ციფრი შემდეგ 

წითელი, შემდეგ ისევ შავი, და ა.შ. სანამ თვლა არ დამთავრდება. დავალება უნდა 

შეასრულოთ სწრაფად და უშეცდომოდ.“ 

ექსპერიმენტატორი ოქმში აფიქსირებს დროს ცალ-ცალკე ყოველი ხუთი ეტაპისთვის 

(10 ციფრი ყოველ ეტაპზე). 

ცდის პირის შეცდომები შემდეგი ტიპისაა:            (ცხ. 6. როგოვი, გვ. 68) 

1. თანმიმდევრობის შეცვლა – ციფრებს, რომლებსაც ასახელებდა ზრდის მიხედვით 

იწყებს კლების მიხედვით დასახელებას და პირიქით. 

2. რიცხვის რიგობრივი ნომრის შეცვლა – მაგ: როცა 23-ის ნაცვლად ასახელებს 21-ს. 

3. ფერის შეცვლა – შავის ნაცვლად ასახელებს და გვიჩვენებს წითელ ციფრს და 

პირიქით. 

შედეგების დამუშავება: 

1. ყურადღების გადართვის საერთო მაჩვენებელი ტოლია ხუთივე ეტაპის 

მაჩვენებლის ჯამისა (დროის შედარება). მისი გამოთვლისთვის აუცილებელია 

განისაზღვროს დავალების შესრულების წარმატება `ციფრების მოძებნა გადართვით -  

ყოველი ეტაპისთვის ცალ-ცალკე. ყურადღების გადართვის საერთო შეფასება კი ტოლია 

დროისა, რომელიც საჭიროა ციფრების მოსაძებნად დაშვებული შეცდომების 

გათვალისწინებით. ის გამოითვლება ფორმულით: A=T-C, სადაც A არის ყურადღების 

გადართვსი მაჩვენებელი, T და C კი შესატყვისად ამ ციფრების მოსაძებნად დახარჯული 

დროისა და შეცდომების ბალური შეფასებებია. ყურადღების გადართვის კვლევისას დროისა 

და შეცდომების ბალური შეფასებები მოცემულია ცხრილში. 
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2. იმისთვის, რომ შევადაროთ მოდალობათა შორის ატენციონალური დასაბუთებები 

აუცილებელია ყურადღების გადართვის ინდივიდუალური მაჩვენებლების სკალურ 

შეფასებებზე გადაყვანა (ცხ. 5 როგოვი გვ.67). 

ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზს აზრი აქვს განხორციელდეს რამოდენიმე 

მიმართულებით: უპირველესად აუცილებელია მონაცემების შედარების შედეგად გაკეთდეს 

დასკვნა, საკვლევი ჯგუფების მთლიანად განსხვავების არსებობის ან არარსებობის შესახებ. 

მეორეს მხრივ უნდა გადაწყდეს საკითხი ინდივიდუალური განსხვავების გამოხატვის 

შესახებ, ე.ი. იმის შესახებ თუ რა ზომით განსხვავდებიან მონაცემები ერთი ინდივიდის 

კვლევისას საშუალო ჯდუფური მონაცემებისაგან. და ბოლოს ჩვენ გვაქვს ექსპერიმენტული 

მონაცემები ყურადღების სხვა მახასიათებლების შესახებ, შეიძლება განხორციელდეს 

ინტერინდივიდუალური ანალიზი, შედარდეს ერთმანეთს ყურადღების სხვა 

მაზასიათებლების სკალური შეფასების სიდიდეები. 

 

9 17 9 25 20 14 11 

4 13 20 22 19 5 3 

21 18 6 7 16 23 8 

15 2 5 10 16 6 24 

4 12 3 21 19 13 14 

2 17 24 15 22 1 11 

1 18 12 7 10 23 8 
 

გობროვი-შულტეს შავ-წითელი ცხრილი  
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ყურადღების გადართვის შეფასების საკვლევი  ოქმი 

 

დროის 
რეგისტრაცია 

ეტაპების 
მიხედვით 

შავი რიცხვები შეცდომების 
რეგისტრაცია 

წითელი 
რიცხვები 

შეცდომების 
რეგისტრაცია 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 24. 
23. 
22. 
21. 
20. 

 

 6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 19. 
18. 
17. 
16. 
15. 

 

 11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 14. 
13. 
12. 
11. 
10. 

 

 16. 
17. 
18 
19. 
20. 

 9. 
8. 
7. 
6. 
5. 

 

 21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

 4. 
3. 
2. 
1. 
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ყურადღების გადართვის ბალური შეფასება 
 

ეტაპები 
1 2 3 4 5 

დრო 
ქუ-
ლა 

დრო 
ქუ-
ლა 

დრო 
ქუ-
ლა 

დრო 
ქუ-
ლა 

დრო 
ქუ-
ლა 

< 16 44 <29 44 <32 44 <28 45 <30 44 
16 - 21 43 29 - 34 43 32 - 40 43 29 - 34 44 30 - 34 43 
21 - 26 42 34 - 39 4 40 - 48 42 34 - 39 43 34 - 38 42 
26 - 30 41 39 - 44 41 48 - 56 41 39 - 45 42 38 - 42 41 
30 - 35 40 44 - 49 40 56 - 64 40 45 - 50 41 42 - 46 40 
35 - 40 39 49-54 39 64 - 76 39 50 - 56 40 46 - 50 39 
40 - 45 38 54 - 59 38 76 - 84 38 56 - 62 39 50 - 54 38 
45 - 50 37 59 - 64 37 84 - 92 37 62 - 67 38 54 - 58 37 
50 - 54 36 64 - 69 36 92 - 100 36 67 - 73 37 58 - 62 36 
54 - 59 35 69 - 74 35 100 - 108 35 73 - 78 36 62 - 66 35 
59 - 64 34 74 - 79 34 108 - 116 34 78 - 84 35 66 - 70 34 
64 - 69 33 79 - 84 33 116 - 124 33 84 - 90 34 70 - 74 33 
69 - 74 32 84 - 89 32 124 - 132 32 90 - 95 33 74 - 78 32 
7478 31 89 - 94 31 132 - 140 31 95 - 101 32 78 - 82 31 

78 - 83 30 94 - 99 30 140 - 148 30 101 - 106 31 82 - 86 30 
83 - 88 29 99 - 104 29 148 - 156 29 106 - 112 30 86 - 90 29 
88 - 93 28 104 - 109 28 156 - 164 28 112 - 118 29 90 - 94 28 
93 - 98 27 109 - 114 27 164 - 172 27 118 - 123 28 94 - 98 27 

98 - 102 26 114 - 119 26 172 - 180 26 123 - 129 27 98 - 102 26 
102 - 107 25 119 - 124 25 180 - 188 25 129 - 134 26 102 - 106 25 
107 - 112 24 124 - 129 24 188 - 196 24 134 - 140 24 106 - 110 24 
112 - 117 23 129 - 134 23 > 196 23 140-146 23 110 - 114 23 

> 117 22 134 - 139 22 - 22 146 - 151 22 114 - 118 22 
- - > 139 21 - - > 151 - 118 - 122 21 
- - - - - -  - > 122 20 
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ყურადღების გადართვის შეცდომების ბალური შეფასება 
 

ეტაპები 
შეცდომების 
რაოდენობა 

 
ფერები რიცხვი თანმიმდევრობა 

I 
1 
2 
3 

2 
4 
6 

2 
6 
 

4 
8 
 

II 

1 
2 
3 
4 

1.5 
3 

4.5 
7.5 

1.5 
3 

4.5 
7.5 

4.5 
6 
 
 

III 

1 
2 
3 

4 – 5  

1 
2 
3 
6 

1 
2 
3 
 

1 
4 
6 
 

IV 
1 
2 
3 

2 
5 
8 

1.5 
3 
8 

2 
 
 

V 
1 
2 
3 

2 
5 
8 

1.5 
3 
8 

2 
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ლექცია VI 

 

უმცროსი მოსწავლის მეხსიერების შეფასება 

 

მეთოდიკა „ციფრების გამეორება“ (ვექსლერის VI სუბტესტი) 

გამოკვლევის მიზანი: განისაზღვროს ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობა. 

მასალა: ბლანკი ციფრების ნაკრებით. იმისათვის, რომ განისაზღვროს ხანმოკლე 

მეხსიერების მოცულობა, ჩვეულებრივ უნდა აღებულ იქნეს მასალად ციფრები; სწორედ 

ასეთი მეთოდიკა იქნა ჩართული ვექსლერის მიერ, ინტელექტის საზომი შკალის 

შემუშავებისას. 

მეთოდიკა შედგება ორი ნაწილისგან, პირველი ნაწილი მიმართულია მოცულობის 

განსაზღვრისაკენ და შეადგენს სხვადასხვა სიგრძის ციფრების რიგს. ყოველი მომდევნო 

რიგის სიგრძე იზრდება ერთეულით. სულ არის შვიდი რიგი. 

კვლევის მეორე ნაწილში შესაძლებელია ყურადღების კონცენტრაციის შემოწმება, 

რომელიც ასევე შედგება ციფრების რიგისგან. 

ხანმოკლე მეხსიერების საერთო შეფასება ვექსლერის მთელი შკალის დროს მიიღება 

სუბტესტის ორივე ნაწილის შედეგების გამოყენებით. 

 

კვლევის პროცედურა 

I ნაწილი.  პირდაპირი თვლა 

ინსტრუქცია: ახლა მე დაგისახელებ რამოდენიმე ციფრს, შენ კი გევალება 

დასახელების შემდეგ, იმ წუთშივე, იგივე თანმიმდევრობით გაიმეორო ისინი. მოდი 

ვცადოთ, ყურადღება! 

 

პირდაპირი თვლა 

I სერია 

3-8-6 

3-4-1-7 

8-4-2-3-9 

3-8-10-1-7-4 

5-1-7-4-2-3-8 

1-6-4-5-9-7-6-3 

5-3-8-7-1-2-4-6-8 

II სერია 

6-1-2 

6-1-5-8 

5-2-1-8-6 

7-9-6-4-8-3 

9-8-5-2-1-6-3 

2-9-7-6-3-2-5-4 

4-2-6-9-1-7-8-3-5 
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შევთავაზოთ I სერიის I რიგიდან ციფრები. სწორი აღდგენის შემთხვევაში მივცემთ 

მეორე რიგს. არასწორი აღდგენის შემთხვევაში I სერიის რომელიმე რიგისა, მივცემთ 

ანალოგიური სიდიდის რიგს II სერიიდან. მისი სწორი აღდგენის შემდეგ გადავდივართ ისევ 

I სერიაზე და ვაწვდით სიდიდის მიხედვით შემდეგ რიგს. არასწორი აღდგენის შემთხვევაში 

სიდიდის მიხედვით ერთნაირი რიგებისა, (I და II სერიიდან) შეწყდება შემოწმება და 

გადავდივართ უკუთვლაზე. 

 

II ნაწილი. უკუთვლა 

მუშაობის წესი იგივეა, არასწორი აღდგენის შემთხვევაში ორი ერთნაირი რიგისა 

ორივე სერიის შემოწმება წყდება. 

 

უკუთვლა 

I სერია 

2-5 

5-7-4 

7-2-9-6 

4-1-3-5-7 

1-6-5-2-9-8 

8-5-9-2-3-4-2 

6-9-1-6-3-2-5-8 

II სერია 

6-3 

2-5-9 

8-4-9-3 

9-7-8-5-2 

3-6-7-1-9-4 

4-5-7-9-2-8-1 

3-1-7-9-5-4-8-2 

 

 

შედეგების დამუშავება 

ამ დავალების I ნაწილი (პირდაპირი თვლა) მიმართულია ხანმოკლე მეხსიერების 

განსაზღვრისაკენ. II ნაწილი (შებრუნებული თვლა) ყურადღების კონცეტრაციის ხარისხის 

განსაზღვრისაკენ. ასეთი დეტალური ანალიზი დაკავშირებულია იმისკენ, რომ ყურადღების 

კონცენტრაციის უნარის არ არსებობის შემთხვევაში კარგი მეხსიერებაც კი შეიძლება 

აღმოჩნდეს სუსტი. ციფრების რაოდენობა უკანასკნელ სწორედ აღდგენილ რიგში 

წარმოადგენს ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობის მაჩვენებელს. ციფრების რაოდენობა 

შებრუნებული თვლის დროს წარმოადგენს ყურადღების კონცენტრაციის მაჩვენებელს. 
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ასაკობრივი ნორმები 

ბავშვებისათვის 5-7 წლის ასაკსი ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობა ტოლია 3-5 

ერთეულის. ყურადღების მოცულობის მაჩვენებელი 2-4 ერთეულის. ხანმოკლე მეხსიერების 

მაჩვენებლი 3 ერთეულზე უფრო მცირე, როგორც პირდაპირი ასევე ირიბი თვლისას 

ჩვეულებრივ ასაბუთებს ტვინის ორგანული დაზიანების არსებობას. 

8-9 წელი – ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობა ტოლია 3-6 ერთეულის (საშუალო 

მნიშვნელობა 4). ყურადღების მოცულობა 2-5 ერთეული (საშუალო 3). 

10-11 წელი – ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობა ტოლია 4-7 ერთეულის (საშუალო 

მნიშვნელობა 5). ყურადღების მოცულობა ტოლია 3-6 ერთეულის (საშუალო მნიშვნელობა 4). 

12-14 წელი – ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობა ტოლია 5-9 ერთეულის (საშუალო 

მნიშვნელობა 7). ყურადღების მოცულობა ტოლია 3-7 ერთეულის (საშუალო მნიშვნელობა 5). 

ამ მეთოდიკის ჩატარება მოითხოვს რამოდენიმე წესის დაცვას: 

1. ციფრები უნდა წარმოითქვას მკაფიოდ 1 წამის ინტერვალით. 

2. ექსპერიმენტატორის მიერ თვლის დამთავრებიდან მის აღდგენამდე არ უნდა 

იყოს არავითარი ხმა. 

3. ერთი და იგივე რიგი ორჯერ არ უნდა გამეორდეს. 

4. დავიწყოთ პირდაპირი თვლით, დამთავრების შემდეგ გადავიდეთ 

შებრუნებულ თვლაზე. 

მეთოდიკა წარმოდგენილია იაკოვლევის მიხედვით – „მოსწავლეთა ყურადღებისა და 

მეხსიერების დიაგნოსტიკა და კორექცია“. 

 

მეხსიერების ტიპის დიაგნოსტირების მეთოდი 

კვვლევის მიზანი: მეხსიერების ტიპის განსაზღვრა სხვადასხვანაერად აღქმული 

სიტყვების აღდგენის მეთოდით. 

სიტყვათა ოთხი რიგი, რომლებიც ჩაწერილია ცალკე ბარათებზე. 

I II III IV 

დირიჟაბლი 
ლამფა 
ვაშლი 
ფანქარი 
ჭექა-ქუხილი 
იხვი 
მინდორი 
წისქვილი 
თუთიყუში 
ფოთოლი 

თვითმფრინავი 
ჩაიდანი 
პეპელა 
ფეხი 
მორი 
სანთელი 
ბოძი 
ჟურნალი 
მანქანა 
ურემი 

გემი 
ძაღლი 
მერხი 
ჩექმები 
ტაფა 
პური 
მდელო 

სოკო 

ხუმრობა 
თივა 

მგელი 
კასრი 
ციგურები 
საძოვარი 
ხერხი 
ნიჩაბი 
გამოცანა 
გასეირნება 
წიგნი 
ტრაქტორი 
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გამოკვლევის პროცედურა 

დავალება შეიძლება შესრულდეს, როგორც ინდივიდუალურად ასევე ჯგუფში. 

ცდის პირებს რიგ-რიგობით ეძლევათ სიტყვათა ოთხი ჯგუფი, სმენით 

დასამახსოვრებლად, მხედველობითი, მოტორულ-სმენით და კომბინირებული აღქმის 

საშუალებით. 

1. ექსპერიმენტატორი კითხულობს სიტყვათა პირველ რიოგს: 4-5 წამის ინტერვალით 

(სმენითი მეხსიერება). 10 წამის შესვენების შემდეგ ბავშვი იწერს ფურცელზე დახსომებულ 

სიტყვებს და ისვენებს 10 წუთი. 

2. შემდეგ ექსპერიმენტატორი უჩვენებს მოსწავლეს სიტყვების მეორე რიგს 

(მხედველობითი დახსომება), რომელსაც მოსწავლე 10 წამის შესვენების შემდეგ იწერს 

მეხსიერებით ფურცელზე. 

3. 10 წუთის შესვენების შემდეგ ექსპერიმენტატორი კითხულობს ხმამაღლა მესამე 

რიგს სიტყვებისა. ბავშვი ჩურჩულით იმეორებს ყოველ მათგანს და `იწერს -  ჰაერში 

თითით(მოტორულ-სმენითი მეხსიერება). Aათი წამის შემდეგ  სიტყვებს აღადგენს 

ფურცელზე. ათწუთიანი შესვენების შემდეგ, კი დასახსომებლად ეძლევა სიტყვების IV რიგი. 

4. ამჯერად ექსპერიმენტატორი კითხულობს სიტყვებს, ბავშვი კი ერთდროულად 

თვალს ადევნებს ბარათს, ჩურჩულით იმეორებს ყოველ სიტყვას და ,,იწერს“ ჰაერში თითით, 

დახსომებულ სიტყვებს აღადგენს ფუცელზე (კომბინირებული მეხსიერება). 

ამრიგად, სიტყვათა ყოველი დახსომების და მათი შემდგომი აღდგენის დროს 

დომინირებს ანალიზატორის განსამზღვრელი სახე: „სმენითი, მხედველობითი, მოტორულ-

სმენითი მეხსიერება და მათი კომბინაციები“. 

 

შედეგების ანალიზი და დამუშავება 

მეხსიერების უპირატესი ტიპის შესახებ ბავშვთან შეიძლება ვიმსჯელოთ მას შემდეგ, 

როცა გამოითვლება მეხსიერების ტიპის კოეფიციენტი C=A\10*100%, სადაც C – სწორედ 

აღდგენილი სიტყვებია. 

მეხსიერების ტიპი განისაზღვრება იმით, თუ რომელი რიგის სიტყვები იქნა 

აღდგენილი ბავშვის მიერ უფრო წარმატებით. რაც უფრო ახლოა მეხსიერების კოეფიციენტი 

100%-თან, მით უფრი მეტად აქვს განვითარებული ბავშვს მეხსიერების ეს ტიპი. 

გამოკვლევის შედეგის მიხედვით, შეიძლება ვილაპარაკოთ მეხსიერების სამ დონეზე: 

მაღალი 80%-ზე მეტი, საშაულო – 60-79%, დაბალი 50-60%-ზე ნაკლები. 
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უმცროსი მოსწავლის ხანმოკლე მეხსიერების კვლვევა 

ცდის მიზანი: 

ხატოვანი და ვერბალურ-ლოგიკური ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობის შეფასება 

ცდის მასალა: 

9 გეომეტრიული ფიგურა და 12 სიტყვა: მთა, ნემსი, ვარდი, კატა, საათი, პალტო, 

წიგნი, ფანჯარა, მტვერი, ჩანგალი, ფეხი, ვაზა (ლარნაკი). მოცემული მასალის 

მისაწოდებლად გამოიყენება ტაქისტოსკოპი, მაგრამ მაშინ როცა ექსპერიმენტი უნდა 

ჩატარდეს ც.პ. დიდ რაოდენობასთან, სატესტო მასალა მიეწოდებათ აპარატურის გარეშე 

მუყაოს ფურცელზე გაკეთებული ჭრილის საშუალებით ყოველი ელემენტის ექსპოზიციის 

დრო 2 წმ, ინტერვალი ექსპოზიციათა შორის – 1 წმ. 

 

მუშაობის მსვლელობა: 

ცდა ტარდება ინდივიდუალურად მას შემდეგ რაც ბავშვთან დამყარდება სანდო 

დამოკიდებულება. ც. პ. ჯდება ექსპერიმენტატორის პირდაპირ და იწყებს დავალების 

შესრულებას მას შემდეგ რაც მას მიეცემა ზეპირი ინსტრუქცია. 

„ეხლა მე შენ გიჩვენებ რიგ-რიგობით მხოლოდ ერთხელ გეომეტრიულ ფიგურებს (ან 

სიტყვებს). აუცილებელია დაიხსომო და ჩემი ბრძანების შემდეგ ჩახატო ფიგურები ან ჩაწერო 

სტყვები. დავალება უნდა შეასრულო ზუსტად, სწრაფად, უშეცდომოდ.“ ოქმში 

ექსპერმენტატორი აფიქსირებს აღდგენის დროს, სწორედ აღდგენილი ელემენტების 

რაოდენობას და შეცდომებს. 

შედეგების დამუშავება: 

1. დაითვალოს რაოდენობა: სწორედ აღდგენილი ელემენტებისა (c) 

შეცდომით აღდგენილი ელკემენტები (m) 

გამოტოვებული ელემენტები (n) 

2. მოვძებნოთ ძირითადი მაჩვენებელი მეხსიერების პროდუქტიულობის 

ფორმულით (B) 

             c-m 
   B= ---------- 100 
 c + n 
 

ოქმი 

მოსწავლე – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  თარიღი – – – – – – – – – – – – –  

ასაკი – – – – – – – – – – –  სქესი – – – – – – – – – – –  
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მასტიმულირებელი 

მასალა 

აღდგენის დრო შესწორება დროში აღდგენის ხარისხი 

გეომეტრიული 

ფიგურები 

   

სიტყვები    

 

ხატოვანი და ვერბალურ-ლოკიკური ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობის შეფასება. 

 

3. გამოვთვალოთ დრო ყოველი ელემენტის აღდგენის შესწორების 

გათვალისწინებით (T). (ცხ. 7 როგოვი. გვ.69) 

 

გეომეტრიული ფიგურები სიტყვები 

ექსპ. დრო - C 

( სეკ ) 

შესწორება და 

ბალები 

ექსპოზიციის C 

დრო (სეკ,) 

შესწორება და 

ბალები 

5-ზე ნაკლები 

5 – 25 

25 – 35 

35-ზე მეტი 

+ 1 

0 

- 1 

- 2 

4-ზე ნაკლები 

4 – 13 

13 – 17 

17-ზე მეტი 

+ 1 

0 

- 1 

- 2 
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4. გამოვთვალოთ ხანმოკლე მეხსიერების მოცულობის მაჩვენებელი (A), 

გამაერთიენებელი მაჩვენებელი მეხსიერების პროდუქტიულობის (B) და დრო 

შესწორების გათვალისწინებით (T) ფორმულით: 

A = B + T 

მივიღეთ რა ხანმოკლე ხატოვანი მეხსიერების ინდივიდუალური მონაცემები, 

გამოვთვალოთ საშუალო არითმეტიკულის მთელი ჯგუფის წარმატების შემთხვევაში. 

იმისათვის, რომ მივიღოთ ჯგუფური (ასაკობრივი) განსხვავებები, ამისათვის 

აუცილებელია შევუდაროთ ექსპერიმენტალური მონაცემები ერთმანეთს. 

იმისათვის, რომ მოვახდინოთ მიღებული მონაცემების შედარება მეხსიერების სხვა 

მახასიათებლებთან, აგრეთვე ინტერ-ინდივიდუალური ანალიზისათვის, აუცილებელია 
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მეხსიერების ხანმოკლე აბსოლუტური მნიშვნელობის (A) გადაყვანა სკალურ მაჩვენებლებზე. 

8 ცხ.-ის დახმარებით (Рогов. გვ. 70). 

მიღებული შედეგების ანალიზი საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ დასკვნა ჯგუფებს 

შორის (მაგ.: ასაკობრივ) გასხვავების არსებობის ან არ არსებობის შესახებ, და იმის შესახებაც, 

თუ რა ზომით განსხვავდებიან მონაცემები ერთ ც. პ. მიღებული, საშუალო ჯგუფობრივ 

მაჩვენებელზე, ინდივიდუალური განსხვავების გამოხატვის ხარისხი, როგორც 

ერთმოდალურ ასევე სხვადასხვა მოდალურ მაჩვენებელთან შედარებით. შედეგების 

ანალიზისას მხედველობაში უნდა გვქონდეს აგრეთვე ისიც, რომ ნორმატიული მაჩვენებელი 

მოცემული მეთოდისათვის არ არსებობს. ამიტომ ყოველი ცალკეული შედეგი შეიძლება იყოს 

ინტერპრეტირებული მხოლოდ სხვასთან შედარებით. 

 

ხანმოკლე მეხსიერების შკალური შეფასება 
 

შკალური 
შეფასება 

ხატოვანი 
მეხსიერება 

ვერბალურ-
ლოგიკური 
მეხსიერება 

შკალური 
შეფასება 

ხატოვანი 
მეხსიერება 

ვერბალურ-
ლოგიკური 
მეხსიერება 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

100-ზე მეტი 
– 

98 – 100 
94 – 97 
90 – 93 
87 – 89 
82 – 86 
76 – 81 
73 – 75 
68 – 72 

86-ზე მეტი 
79 – 86 
74 – 79 
69 – 74 
65 – 69 
60 – 65 
56 – 60 
51 – 56 
47 – 51 
42 – 47 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

63 – 67 
59 – 62 
54 – 58 
50 – 53 
46 – 49 
40 – 45 
36 – 39 
31 – 35 
26 – 30 

25-ზე ნაკლ. 

38 – 42 
33 – 38 
29 – 33 
23 – 29 
20 – 23 
12 – 20 
11 – 12 
7 – 11 
2 – 7 

2-ზე ნაკლ. 
 

საკონტროლო კითხვები: 

1. რაში მდგომარეობს TvalsaCino მეხსიერებis და ლოგიკურ-ვერბალური 

მეხსიერების მოცულობის განსაზღვრის მეთოდის არსი? 

2. რა მონაცემების საშუალებით შეიძლება შევადაროთ ერთმანეთს სხვადასხვა 

მოდალობის მაჩვენებლები? 

3. მეხსიერების შესწავლის რა მეთოდები იცით? 
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VII ლექცია 

 

უმცროსი მოსწავლის აზროვნების შეფასება 

 

სკოლის ფსიქოლოგი მასწავლებელთან ერთად შეისწავლის მოსწავლეთა 

ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს. მასწავლებელს მოსწავლეთა გონებრივი განვითარების 

დონის, მათი შემეცნებითი მოქმედებების ინდივიდუალური თავისებურებების შესახებ 

ინფორმაცია ესაჭიროება შემდეგი მიზნებისათვის: 

–  ინდივიდუალური მიდგომის განსახორციელებლად; 

–  ამოცანების შერჩევისას, რომლებიც უფრო მეტად იქნებიან ეფექტურნი მოსწავლეთა 

გონებრივი განვითარებისთვის; 

–  მშობელთან ერთობლივი მოქმედების ორგანიზაცისათვის, მოსწავლეთა გონებრივი 

თავისებურებების სრულყოფის მიზნით; 

–  პედაგოგიური შრომის სწორი შეფასების თვალსაზრისით; 

–  შემოქმედებითი მოღვაწეობისათვის. 

მასწავლებელი აგროვებს ინფორმაციას მოსწავლის შესახებ მუდმივი, სისტემატური 

დაკვირვებების პროცესში მასზე, მის წარმატებებზე, შეცდომებზე, მსჯელობაზე და ა.შ. 

ყველაფერი ეს შეიძლება აისახოს ფსიქოლოგიურ პასპორტში ან დაკვირვების დღიურში. 

უფრო დეტალურ და შინაარსიანად მოსწავლის ფსიქიკური თავისებურებებს შეისწავლის 

ფსიქოლოგი. ამის საფუძველზე აიგება კონკრეტული კორექციული პროგრამები. 

 

ლოგიკურ-ვერბალური აზროვნების დიაგნოსტირება 

ცდის მასალა: 

მეთოდიკის ბლანკი „სიტყვების გამორიცხვა“, რომლიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს 

ც. პ. მიერ განზოგადებისა და არსებითი ნიშნების გამოყოფის შესაძლებლობები. მეთოდიკა 

შედგება 15 სერიისგან, ყოველ სერიაში 4 სიტყვა. ექსპერიმენტატორს უნდა ჰქონდეს წამზომი 

და ოქმი პასუხების რეგისტრაციისათვის. 

მეცადინეობის ოქმი 

მოსწავლე – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    თარიღი – – – – – – – – – – – – –  

ასაკი – – – – – – – – – – – – –    სქესი – – – – – – – – – – – – –  

ცდა I. ვერბალურ-ლოგიკური აზროვნების შეფასება 
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სერიის ნომერი დავალების შესრულების 
დრო წმ. (c) 

შედეგი 

1 
. . . 
15 

  

 

მეთოდიკის ბლანკი 

1. წიგნი, ჩანთა, ჩემოდანი, საფულე 

2. ღუმელი, ნავთქურა, სანთელი, ელექტროღუმელი 

3. საათი, სათვალე, სასწორი, თერმომეტრი 

4. ნავი, ურემი, მოტოციკლი, ველოსიპედი 

5. თვითმფრინავი, ლურსმანი, ფუტკარი, ვენტილატორი 

6. პეპელა, ფარგალი, სასწორი, მაკრატელი 

7. ხე, წიგნის თარო, ცოცხი, ჩანგალი 

8. ბაბუა, მასწავლებელი, მამა, დედა 

9. თრთვილი, მტვერი, ნახშირი, ნამი 

10.  წყალი, ქარი, ქვანახშირი, ბალახი 

11. ვაშლი, წიგნი, ქურქი, ვარდი 

12. რძე, ნაღები, ყველი, პური 

13. არყის ხე, ფიჭვი, კენკრა, მუხა 

14. წუთი, წამი, საათი, საღამო 

15. სიმონი, ბასილი, ლუარსაბი, ჯანდიერი 

კვლევა ტარდება ინდივიდუალურად. დაწყება ხდება მას შემდეგ, რაც დარწმუნდები, 

რომ ც. პ. აქვს სურვილი შეასრულოს დავალება. 

ინსტრუქცია: „სამი სიტყვა ყოველი ოთხი სიტყვიდან თითოეულ სერიაში არის რაღაც 

ზომით ერთგვაროვანი და მათი გაერთიანება შეიძლება მსგავსი ნიშნების მიხედვით. ერთი 

სიტყვა  არ შეესაბამება ამ მოთხოვნებს და უნდა იქნეს გამორიცხული. წაშალეთ სიტყვა, 

რომლიც არ უდგება აზრის მიხედვით მოცემულ რიგს. დავალების შესრულება უნდა მოხდეს 

სწრაფად და ზუსტად.“ 

თუ ც. პ. ვერ შეითვისა ინსტრუქცია შეიძლება მოვუყვანოთ მას ორი-სამი მაგალითი, 

მაგრამ არა ექსპერიმენტალური ბარათიდან. ექსპერიმანტატორი ხსნის მასთან ერთად. როცა 

დარწმუნდება, რომ სამუშაოს შესრულების პრინციპი გასაგებია, ბავშვს ვთავაზობთ 

დამოუკიდებლად შეასრულოს დავალება. ამოშალეთ ბლანკზე ზედმეტი სიტყვა. 

ექსპერიმენტატორი აფიქსირებს დროს და ოქმში დავალების შესრულების სისწორეს. 
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დრო (წმ) c დროში შესწორება, ბალი 

250-ზე ნაკლები 

250 – 330 

330-ზე მეტი 

 0 

- 3 

- 6 

შედეგების დამუშავება 

1. გასაღების შესაბამისად შეფასდეს ბალებში შესრულებული დავალება.  

ყოველი სწორი პასუხი 2 ბალი, არასწორი – 0. 

გასაღები 

1. წიგნი; 2. სანთელი; 3. სათვალე; 4. ნავი; 5. ფუტკარი; 6. პეპელა; 7. ხე; 8. 

მასწავლებელი; 9. მტვერი; 10. ქარი; 11. ვაშლი; 12. პური; 13.კენკრა; 14. საღამო; 15. ჯანდიერი. 

 

2.    გამოვთვალოთ დრო შესწორების გათვალისწინებით (თ). 

3.  გამოვთვალოთ ინტეგრალური მაჩვენებელი ვერბალურ-ლოგიკური აზროვნების 

(A), პროდუქტულობის გამაერთიანებელი მაჩვენებლი (B) და დრო შესწორების 

გათვალისწინებით (თ). 

A = B + T 

მივიღეთ რა ინდივიდუალური მონაცემები ვერბალურ-ლოგიკური აზროვნებისა, 

შეიძლება დავითვალოთ საშუალო არითმეტიკული მთელი ჯგუფის შემთხვევაში. ჯგუფური 

(ასაკობრივი) განსხვავების მასალებად საჭიროა შევადაროთ მიღებული ექსპერიმენტალური 

მაჩვენებლები ერთმანეთთან. ვერბალურ-ლოგიკური აზროვნების მაჩვენებლების სხვა 

მახასიათებლებთან (ხატოვანი) შესადარებლად ასევე ინდივიდუალური ანალიზისათვის 

საჭიროა გადავიყვანოთ აბსოლუტური მაჩვენებლები სკალურ შეფასებებზე. (Рогов. გვ. 77) 

 

ხატოვანი აზროვნების შეფასება 

ექსპერიმენტის ჩასატარებლად საჭირო იქნება ხუთი სურათი, რომლებზედაც 

დახატულია ოთხი საგანი. ექსპერიმენტატორს ესაჭიროება წამზომი და ოქმი პასუხების 

რეგისტრაციისთვის. 

 

 

 

ხატოვანი აზროვნების კვლევა 
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დავალების სერია შედეგი დავალების შესრულების დრო (წმ) c 

I 

II 

III 

IV 

V 

  

 

ცდა ტარდება ინდივიდუალურად. მუშაობა იწყება სანდო ურთიერთობის 

დამყარების შემდეგ. 

ინსტრუქცია: „ნახატზე დახატული ოთხი საგნიდან სამს აქვს ერთმანეთთან რაღაც 

საერთო, შესაძლებელია მათი გაერთიანება ერთ ჯგუფში და შეიძლება მათ დავარქვათ ერთი 

სახელი. მათგან მეოთხე კი არსებითად განსხვავდება და უნდა გამოირიცხოს. აღნიშნეთ 

რომელია ამ ოთხი საგნიდან ზედმეტი.“ თუ ც. პ. არ აითვისებს ინსტრუქციას, მაშინ მათთან 

ერთად შეიძლება დამატებით ერთი ან ორი მაგალთი ამოვხსნათ, სურათები ეძლევათ 

განსაზღვრული თანმიმდევრობით გაზრდილი სირთულით. 

 

შედეგების დამუშავება 

 

შკალური 
შეფასებები 

ხატოვანი 
azrovneba 

ვერბალურ-
ლოგიკური 
azrovneba 

შკალური 
შეფასებები 

ხატოვანი 
azrovneba 

ვერბალურ-
ლოგიკური 
azrovneba 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

50 
- 

50 – 48 
48 – 47 
45 – 47 
41 – 44 
38 – 40 
36 – 37 
33 – 35 
30 – 32 

30 
- 

29 – 28 
- 

28 – 27 
27 – 26 

- 
23 – 25 
21 – 22 
19 – 20 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

26 – 29 
23 – 25 
20 – 22 
17 – 19 
14 – 16 
12 – 13 
8 – 11 
5 – 7 
2 – 4 
0 – 2 

17 – 18 
15 – 16 

- 
12 – 14 
7 – 11 
5 – 6 

- 
3 – 4 

- 
3 

 

 

1. შევავსოთ დავალების დრო და სიზუსტე ბალებში ყოველი სერიისათვის 

სპეციალური ცხრილის საშუალებით. 
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2. გამოვთვალოთ ინტეგრალური მაჩვენებელი ხატოვანი აზროვნების (A). დავალების 

ყოველი სერიისათვის, რომელიც აერთიანებს ტესტის შესრულების სიზუსტეს (B) და დროს, 

დროში შესწორების (T) გათვალისწინებით. 

A = B + T 

3.ხატოვანი აზროვნების ზოგადი მაჩვენებლის  მისაღებად გამოითვლება  ხუთივე 

სერიის ჯამი. Aобщ=EAi 

დროის ბალური მაჩვენებელი  და დავალების შესრულების სიზუსტე  

სერია სურათის 

ნომერი 

სიზუსტე 

ბალებში 

დრო (წმ) c შესწორება 

დროში ბალები 

I 

1 

2 

3 

4 

1 

9 

1 

5 

6-ზე ნაკლები 

6 – 60 

60 – 180 

120-ზე მეტი 

+ 1 

0 

- 1 

- 2 

II 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

5 

9 

3-ზე ნაკლები 

3 – 40 

40 – 60 

60-ზე მეტი 

+ 1 

0 

- 1 

- 2 

III 

1 

2 

3 

4 

1 

9 

1 

1 

3-ზე ნაკლები 

3 – 40 

40 – 60 

60-ზე მეტი 

+ 1 

0 

- 1 

- 2 

IV 

1 

2 

3 

4 

 

1 

9 

1 

5 

 

3-ზე ნაკლები 

3 – 40 

40 – 60 

60-ზე მეტი 

 

+ 1 

0 

- 1 

- 2 

 

V 

1 

2 

3 

4 

1 

9 

1 

 -  

3-ზე ნაკლები 

3 – 40 

40 – 60 

60-ზე მეტი 

+ 1 

0  

- 1 

- 2 
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VIII ლექცია 

 

მეთოდები თვითშეფასების საკვლევად უმცროს სასკოლო ასაკში 

 

1. დე გრეეფის სინჯი 

მოცემული ექსპერიმენტული პროცედურა, რომელიც მოგვაწოდა დე გრეეფმა, 

წარმოადგენს მარტივ და საკმაოდ გონებამახვილურ ხერხს ბავშვის თვითშეფასების 

გამოსაკვლევად. ის მიეკუთვნება თვითშეფასების განსაზღვრის პირდაპირ მეთოდს და 

რეკომენდირებულია გამოვიყენოთ I-II კლასის მოსწავლეებთან მუშაობის დროს. 

გამოკვლევის მიზანი: ბავშვის თვითშეფასების ხასიათის განსაზღვრა. 

მასალა და აღჭურვილობა: ქაღალდის ფურცელი, პასტა ან ფანქარი. 

 

გამოკვლევის პროცედურა 

ბავშვთან ინდივიდუალური საუბრის დროს, მას უჩვენებენ ქაღალდის ფურცელზე 

დახატულ სამ წრეს და ეუბნებიან: „შენს წინაშეა სამი წრეწირი: I წრე აღნიშნავს შენს 

მასწავლებელს, II – თვითონ შენ, III – შენს თანაკლასელს (დაასახელე მისი სახელი). ყოველი 

წრიდან ჩაუშვი ხაზი ქვემოთ. იმ წრიდან უნდა ჩაუშვი ყველაზე გრძელი ხაზი, ვინც თქვენს 

შორის ყველაზე ჭკვიანია. ვინც ყველაზე სულელია, იმ წრიდან ჩაუშვი ყველაზე მოკლე ხაზი. 

ხოლო საშუალო ხაზი ჩაუშვი საშუალოს შემთხვევაში“. ამ დავალების შესრულების შემდეგ 

ბავშვს ვთხოვთ ახსნას თავისი გადაწყვეტილება. 

 

შედეგების დამუშავება და ანალიზი 

დე გრეეფის ცდებში გამოვლენილი იქნა გაზრდილი თვითშეფასება გონებრივად 

ჩამორჩენილ ბავშვებთან. ამ ბავშვებს როგორც წესი ყველაზე გრძელი ხაზი გაჰყავდათ იმ 

წრიდან, რომლითაც თვითონ იყვნენ აღნიშნული. 

გონებრივად ჩამორჩენილ ბავშვებთან გაზრდილი თვითშეფასების სიმპტომის 

აღმოჩენის გამო, ვიგოტსკიმ ამ მეთოდიკას უწოდა ავტორის სახელი. გონებრივად 

ჩამორჩენილ ბავშვებთან ამ სიმპტომის აღმოჩენა იხსნება მათთვის დამახასიათებელი 

თვითშეფასებისა და შეფასების მაღალი ემოციონალური შეფერილობით, რაც 

განპირობებულია პიროვნების საერთო მოუმწიფებლობით. 

ლიპკინას მონაცემებით ნორმის შემთხვევაში, I კლასში ბავშვებს ყველაზე გრძელი 

ხაზი გაჰყავთ იმ წრიდან, რომელიც აღნიშნავს მათ მასწავლებელს. ხოლო მოკლე და 

საშუალო ხაზების მიკუთვნების საკითხი წყდება, როგორც წესი სასწავლო შეფასებასთან 
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დაკავშირებით (ვინც უკეთ სწავლობს). თუ კი ბავშვის შედეგი განსხვავდება ამ ყველაზე 

უფრო მეტად გავრცელებული ვარიანტისგან, არ უნდა გაკეთდეს ნაჩქარევი დასკვნები მისი 

გონებრივი არასრულფასოვნების შესახებ. მოცემულ მეთოდიკას როგორც ყველა სხვა 

გამოკვლევას უნდა მოქმედებისა და გადაწყვეტის საფუძველი. 

უმცროსი სასკოლო ასაკის პერიოდში შეიმჩნევა თვითშეფასების განსაზღვრული 

დინამიკა. I-II კლასელები (ძირითადად ფრიადოსნები და სუსტი წარმატების მქონენი) 

ამჟღავნებენ აშკარა მისწრაფებას რამდენადმე გადააფასონ საკუთარი შესაძლებლობები: 

სუსტები, როგორც ეს შემდგომმა საუბარმა გვიჩვენა, „მესამეხარისხოვნად“ ჩათვლის 

უთანხმოების გამო, ხოლო ფრიადოსნები იმ შიშის გამო, რომ მათი პოზიციები კლასში არ 

შეილახოს, რომელსაც ისინი ასე ძალიან უფრთხილდებიან. ის ბავშვები, რომლებსაც 

გაჰყავდათ ყველაზე გრძელი ხაზი საკუთარი წრიდან საკმაოდ გულახდილად უცხადებდნენ 

ექსპერიმენტატორს, რომ ისინი ყველაზე უკეთესები არიან, ხოლო სხვები უარესად 

სწავლობენ. 

III – IV კლასში საკუთარი თავის გადაფასების ტენდენცია მნიშვნელოვნად ეცემა 

ჩამორჩენილ მოსწავლეებთან, ხოლო ფრიადოსნებთან ის უკვე მჟღავნდება არა ისეთი 

გულახდილი ფორმით, როგორც ადრე. ეს განპირობებულია უკვე ათვისებული ეთიკური 

ნორმის გავლენით „საკუთარი თავის ქება უხერხულია“, „კარგზე“ და „ფრიადზე“ მოსწრების 

მქონე მეოთხე კლასელები, როგორც წესი ვერ წყვეტენ გაიყვანონ თავისი წრიდან ყველაზე 

გრძელი ხაზი თუ მეგობრის წრიდან, მაშინაც კი როცა მათ მეგობართან შედარებით აშკარა 

უპირატესობა აქვთ. მას შემდეგ რაც უსიტყვოდ გაიყვანენ ყველაზე გრძელ ხაზს 

მასწავლებლის წრიდან, ამის შემდეგ ისინი აცხადებენ: „ეს უკვე აღარ შემიძლია გითხრათ ვინ 

არის ჩვენს შორის უფრო ჭკვიანი მე თუ ჩემი მეგობარი. ჰკითხეთ მასწავლებელს.“ 

ამრიგად უმცროსი სასკოლო ასაკის ბოლოს, როგორც ლიპკინა აღნიშნავს, 

თვითშეფასების მიღების ეს პირდაპირი მეთოდი კარგავს თავის დიაგნოსტიკურ 

ღირებულებას. 

 

2. მეთოდიკა „კიბე“ 

მოცემული მეთოდიკა შემუშავებულია ვ. გ. შურის მიერ და განკუთვნილია ბავშვის 

წარმოდგენათა სისტემის გამოსავლენად, ანუ იმისთვის თუ როგორ აფასებს ის თავის თავს 

და როგორ აფასებენ მას სხვა ადამიანები მის აზრით. როგორ თანაფარდობაშია ეს 

წარმოდგენები ერთმანეთთან. 

გამოკვლევის მიზანი: ბავშვის თვითშეფასების თავისებურებების განსაზღვრა და 

ბავშვის წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ მას სხვა ადამიანები. 
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მასალა და აღჭურვილობა: ხის ან დახატული კიბე, ადამიანის ფიგურა, ფურცელი, 

პასტა ან ფანქარი. 

 

გამოკვლევის პროცედურა 

მეთოდიკა ტარდება ინდივიდუალურად. გამოკვლევის პროცედურა წარმოადგენს 

ბავშვთან საუბარს, რომლის დროსაც გამოიყენება შეფასებათა განმსაზღვრელი სკალა, 

რომელზედაც ის თვითონ აფასებს თავის თავს და სავარაუდოდ განსაზღვრავს იმ ადგილს, 

სადაც მას მოათავსებენ სხვა ადამიანები. 

ბავშვთან საუბარი იწყება ძალდაუტანებლად, მისი ოჯახის შემადგენლობის შესახებ, 

მისი ახლო ნათესავებისა და მეგობრების შესახებ. შემდეგ ექსპერიმენტატორი უჩვენებს ხის 

კიბეს (ან დახატულს ფურცელზე), რომელზედაც ცენტრალური კიბის ბაქნიდან ადის სამი 

კიბე ზემოთ და სამი ქვევით. ბავშვს ეძლევა შემდეგი ინსტრუქცია: „შეხედე ამ კიბეს, თუკი 

მასზე დავაჯენთ ყველა ბავშვს, მაშინ ყველაზე მაღალ საფეხურზე აღმოჩნდებიან ყველაზე 

კარგი ბავშვები, დაბლა – უბრალოდ კარგები, შემდეგ საშუალოები, მაგრამ ჯერ კიდევ კარგი 

ბავშვები. შესაბამისად ასევეა განაწილებული ცუდი ბავშვები.“ ამის შემდეგ ბავშვს ეძლევა 

ადამიანის ფიგურა (შეიძლება გამოყენებულ იქნას გოგონას ან ვაჟის ფიგურა სქესის 

მიხედვით). ექსპერიმენტატორი სთხოვს ეს ფიგურა იმ საფეხურზე მოათავსოს, რომელიც 

შეესაბამება თვითონ მას მისი აზრით. შესაბამისად „სად დააყენებდი შენს თავს?“ ამასთან 

აუცილებლად უნდა გამოირკვეს რატომ ირჩევს ბავშვი ამ საფეხურს. შემდეგ ეტაპზე ბავშვს 

სთხოვენ მოათავსოს ეს ფიგურა იმ საფეხურზე სადაც მისი აზრით მას დააყენებდა დედა და 

სხვა ახლობელი ადამიანები: „შენ როგორ ფიქრობ რომელ საფეხურზე დაგაყენებდა დედა?“ 

„რატომ თვლის ასე?“ შემდეგ ოჯახის შემადგენლობის გათვალისწინებით ეძლევა შემდეგი 

კითხვები: „სად დაგაყენებდა დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, და, ძმა, მეგობარი, მასწავლებელი?“ 

„სად დააყენებდა დედა ან მამა შენს ძმას ან დას?“ ყველა შემთხვევაში ფსიქოლოგი სთხოვს 

ბავშვს მისცეს სიტყვიერი ახსნა თავის არჩევანს. ასევე ეკითხებიან იმის შესახებ, ვინ 

დააყენებდა მას ყველაზე უფრო მაღალ საფეხურზე (განსაკუთრებით თუ ის რაღაც მიზეზით 

თვლის, რომ დედა მას ყველაზე მაღალ საფეხურზე არ დააყენებდა), და ვინ ყველაზე დაბალ 

საფეხურზე. ძირითადად ამ კითხვებით ბავშვთან იმართება დაწვრილებითი საუბარი იმის 

შესახებ თუ რატომ თვლის ასე და არა სხვანაირად და რა ურთიერთობები აქვს მას 

სხვადასხვა ადამიანებთან. 

ბავშვის პასუხების მიხედვით ფსიქოლოგი აფიქსირებს ნათქვამ პოზიციებს 

(დახატული კიბის ვარიანტში ეს შეიძლება გაკეთდეს პირდაპირ მის საფეხურზე). ბავშვთან 

საუბარი გრძელდება 20 – 30 წუთი. 
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შედეგების დამუშავება და ანალიზი 

უფროსი სკოლამდელი ასაკის და უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვები ამჟღავნებს დიდ 

ინტერესს თავისი დამოკიდებულებებისადმი სხვა ადამიანებთან და როგორც წესი 

მზადყოფნაში არიან მოცემულ თემაზე სასაუბროდ. შედეგების შეფასებისას უპირველეს 

ყოვლისა აუცილებელია დადგინდეს ბავშვის დამოკიდებულება თავის თავისადმი. უფროსი 

სკოლამდელი და უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვების უმრავლესობა თავის თავს თვლიან 

კარგებად და  საკუთარ თავს კიბის უმაღლეს საფეხურზე ათავსებენ. თუმცა, როგორც შურის 

მონაცემები გვიჩვენებს აყენებენ რა ისინი საკუთარ თავს კიბის უმაღლეს საფეხურზე, 

პრაქტიკულად ვერასოდეს ხსნიან თავიანთი თვითშეფასების საფუძველს. ბავშვები კი, 

რომლებიც თავის თავს არ თვლიან კარგებად, საკუთარი შეფასების მიმართ არიან უფრო 

ობიექტურები, კრიტიკულები და თავის არჩევანს ხსნიან სხვადასხვა მიზეზებით. მაგ. „მე 

ზოგჯერ ცოტათი მაინც ვერთობი, მე ძალინ ბევრ შეკითხვას ვიძლევი...“ სხვა ადამიანების 

ბავშვისადმი დამოკიდებულება, როგორც წესი აღიქმება მათ მიერ საკმაოდ 

დიფერენცირებულად: ბავშვები თვლიან რომ ახლობელი უფროსი ადამიანები 

განსხავებულად ეპყრობიან მას (მამა, დედა, ბებია, ბაბუა, მასწავლებელი). უფრო 

მნიშვნელოვანს ბავშვის ჩამოყალიბებული თვითშეფასებების გასაგებად წარმოადგენს 

შეფასებების შეფარდება „თავისთვის“ და „დედისთვის“ („за себя, за маму“). 

უფრო მშვიდობიანია ის ვარიანტი, როცა ბავშვები თვლიან, რომ დედამ ისინი დააყენა 

ყველაზე მაღალ საფეხურზე, ხოლო ისინი საკუთარ თავს აყენებენ ოდნავ უფრო ქვემოთ – 

მეორე ან მესამე საფეხურზე. ასეთი ბავშვები გრძნობენ მყარ მხარდაჭერას მათთვის 

მნიშვნელოვანი უფროსებისაგან.  მათ უკვე გამოიმუშავეს უნარი „საკმაოდ კრიტიკულად 

მიუდგნენ საკუთარი პიროვნების შეფასებას“. მეთოდიკის ავტორი ასეთ ბავშვებს ყველაზე 

უფრო ბედნიერებს უწოდებს. 

შემდეგი ვარიანტი: როდესაც ბავშვის თავისი თავისადმი დიდი შეხედულება 

ემთხვევა დედის აზრს. ასეთი სიტუაცია დამახასიათებელია ისეთი ბავშვებისათვის, 

როგორებიც არიან: 

–  ნამდვილად უზრუნველყოფილები; 

–  „კომპენსირებადი“ (რომლებიც სასურველს თვლიან რეალურად); 

–  ინფანტილური (ყველა შეფასება ლაგდება  კიბის ზედა საფეხურზე, მაგრამ არ არის 

გაშლილი, დასაბუთებული ფორმულირება). 

და კიდევ ერთი ვარიანტი: ბავშვები აყენებენ თავს უფრო მაღლა ვიდრე მათ, როგორც 

ისინი თვლიან, დააყენებდა დედა. მეთოდიკის ავტორი ასეთ სიტუაციას თვლის როგორც 

არასასურველს ბავშვის პიროვნების განვითარებისათვის, რადგანაც შეფასებებს შორის 
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სხვაობა შეიმჩნევა ბავშვის მიერაც და მისთვის ატარებს საშინელ აზრს – ის არ უყვართ. 

შურის მონაცემებით, როცა დედის მიერ ბავშვისადმი მიცემულია დაბალი თვითშეფასება, 

უმრავლეს შემთხვევაში ეს დაკავშირებულია ოჯახში უფრო პატარა ბავშვების არსებობასთან 

და ც. პირების რწმენით ისინი იქნებიან განლაგებული ყველაზე მაღალ საფეხურზე. სწორედ 

ასეთი ბავშვებისთვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ის, რომ მათი პოზიცია უმაღლეს 

საფეხურზე განმტკიცებულ იქნას უფროსების მიერ. ასეთ სიტუაციაში მნიშვნელოვანია 

დაისვას კითხვა: „მაინც რომელი უფროსი ადამიანი დააყენებდა მას უმაღლეს საფეხურზე?“ 

და როგორც წესი ყოველ ბავშვს გამოუჩნდება ხოლმე ვიღაც ახლობელი ვისთვისაც ის 

„ყველაზე კარგია“. უფრო ხშირად ეს მამაა, ბებია, ბაბუა, მაშინაც კი, როცა ბავშვები მათ 

ხვდებიან საკმაოდ იშვიათად. თუკი ბავშვი არავისგან არ ელოდება (ნათესავისგან) მაღალ 

შეფასებას, მაშინ მან შეიძლება განაცხადოს, რომ ყველაზე უფრო მაღალ საფეხურზე მას 

დააყენებდა მეგობარი. 

უმცროსი მოსწავლეებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია აიხსნას მათ მიერ 

პროგნოზირებადი შეფასება მასწავლებლის მხრიდან და გაანალიზდეს ბავშვის განმარტებანი 

ამ საკითხზე.   
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IX ლექცია                              ხატვის ტესტები 

 

მეთოდიკა „ოჯახის კინესთეტიკური ნახატი“ 

 

რ. ბერნსონისა და ს. კაუფმანის მიერ მოწოდებული 1972 წ. შიდაოჯახური 

ურთიერთობების დიაგნოსტიკისთვის ბავშვის თვალსაზრისით. 

ინსტრუქცია. „დახატე შენი ოჯახი ისე, რომ ისინი იყვნენ რაიმეთი დაკავებული“. 

ნახატის შესასრულებლად ც.პ. მიეწოდება სტანდარტული სუფთა ქაღალდის 

ფურცელი, ფანქარი 2მ, საშლელი. დამატებით შეიძლება მივაწოდოთ ფერადი ფანქრებიც. 

ოქმში ფიქსირდება სამუშაოს შესრულების დრო, ცდის პირის ყველა შეკითხვა, და 

გამონათქვამი, წაშლა, შესწორება და სხვა. 

ხატვის დამთავრების შემდეგ იმართება საუბარი დაახლოვებით ასეთი კითხვებით; 

1. ვინ არის დახატული ამ სურათზე; 

2. რას აკეთებს ოჯახის თითოეული წევრი; 

3. სად იმყოფებიან ისინი; 

4. მხიარულები არიან თუ მოწყენილები; 

5. ვინ არის მათ შორის ყველაზე ბედნიერი და რატომ; 

6. ვინ არის ყველაზე უბედური, რატომ? 

გარდა კითხვებისა ბავშვს შეიძლება მივაწოდოთ რამოდენიმე სიტუაციის ახსნა 

იმისთვის, რომ გამოავლინოს ოჯახში პოზიტიური და ნეგატიური ურთიერთობები: 

1. წარმოიდგინე, რომ შენ გაქვს ორი ბილეთი ცირკში. ვისთან ერთად ისურვებდი 

წასვლას? 

2. შენ აშენებ კონსტრუქტორისგან სახლს (ან ქაღალდისაგან შეიძლება გამოჭრა 

თოჯინის კაბა) და არ გამოგდის. ვის დაუძახებდი დასახმარებლად? 

3. წარმოიდგინე, რომ მთელი შენი ოჯახი მიდის სტუმრად, მაგრამ ერთ ერთი 

თქვენთაგანი ავად გახდა და იძულებულია სახლში დარჩეს. ვინ იქნება ის? 

4. შენ გაქვს ბილეთების „N“ რაოდენობა (ერთი ბილეთით ნაკლები, ვიდრე შენი 

ოჯახის წევრების რაოდენობა) საინტერესო კინოზე. ვინ დარჩება სახლში? 

5. წარმოიდგინე, რომ შენ მოხვდი უკაცრიელ კუნძულზე. ვისთან ერთად ისურვებდი 

იქ ცხოვრებას? 

6. შენ მიიღე საჩუქრად საინტერესო ლოტო. მთელი ოჯახი დაჯდა სათამაშოდ. მაგრამ 

ერთი ადამიანით მეტი ხართ. ვინ არ ითამაშებს? 
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ინტერპრეტაცია 

 

1. ნახატის სტრუქტურის ანალიზი 

 1) დახატული ოჯახის შემადგენლობის შედარება რეალურთან. 

ა) თუ ოჯახი დახატულია მთლიანობაში – ეს არის ნიშანი ოჯახში ემოციური 

კეთილდღეობისა. 

ბ) თუ კი ნახატზე წარმოდგენილია ოჯახის არასრული შემადგენლობა, ეს შეიძლება 

ნიშნავდეს ოჯახური სიტუაციებით უკმაყოფილებას, ემოციონალური კონტაქტების 

არსებობას ოჯახში და შეიძლება იყოს აგრესიაც. 

გ) იმ შემთხვევაში კი, როცა ნახატზე საერთოდ არ არის ადამიანები, რომლებიც 

დაკავშირებული არ არიან ოჯახთან, შეიძლება ნიშნავდეს შემდეგს: 

–  ოჯახის თაობაზე ტრამვულ განცდებს. 

–  მიტოვებულის, განდეგილის, გაძევებულის გრძნობას (მაგ. როცა ბავშვები არიან 

ინტერნატიდან). 

–  აუტიზმის შესახებ. 

–  შფოთიანობის მაღალ დონეზე, რომელიც დაკავშირებულია საკმაოდ საშიშ, 

სახიფათო გრძნობასთან. 

–  აგრეთვე კონტაქტის უქონლობასთან ფსიქოლოგსა და ბავშვს შორის. 

2) ოჯახის წევრთა შემცირება კი შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ბავშვი არ ხატავდა იმას, 

ვინც მისთვის ემოციონალურად ნაკლებად საინტერესო იყო, ან არ ხატავდა იმას ვისთანაც 

ბავშვს  ხშირად მოსდის კონფლიქტი. ხოლო კითხვაზე რატომ არ დახატა ისინი, ბავშვი 

იძლევა დამცავი ხასიათის პასუხს: „ადგილი არ დამრჩა“, „მეშინოდა, რომ ის ცუდად 

გამოვიდოდა“ და სხვა. მათ მაგივრად ბავშვი ზოგჯერ ხატავს ცხოველებს ან ფრინველებს. 

დ) თუ კი ბავშვი არ ხატავს თავის თავს ან პირობით ხატავს თავის თავს მხოლოდ, ეს 

ნიშნავს მისი ოჯახთან ურთიერთობის დარღვევას, კონტაქტის არ ქონებას. 

ვარიანტი, როცა ბავშვი ხატავს მხოლოდ თავის თავს ეს აიხსნება იმასთან 

დამოკიდებულებით, თუ როგორ აკეთებს ის ამას: 

–  თუკი ბავშვი გამოხატულებას ნახატზე ამკობს დიდი რაოდენობის დეტალებით, 

აქსესუარებით, ფერებით, და აგრეთვე ხატავს მას ძალიან დიდს, ეს შეიძლება ნიშნავდეს 

ეგოცენტრიზმის  და ისტერიული ხასიათის ნიშნების არსებობას. 

–  თუ კი სიდიდე პატარაა ნეგატიურ ემოციონალურ ფონთან ერთობლიობაში, მაშინ 

ეს ნიშანია მიტოვებულობის, გარიყულობის გრძნობისა და ზოგჯერ აუტისტერი 

ტენდენციისა. 
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ე) ვარიანტი, როცა ბავშვი ნახატზე პირიქით ზრდის ოჯახის წევრთა რაოდენობას, 

შეიძლება აიხსნას ისეთი ტენდენციების არსებობით, როგორიცაა: 

–  თანასწორუფლებიან კოოპერატიული კავშირების დაუკმაყოფილებელი 

ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებით, ანუ სურვილი იმისა, რომ ჰყავდეს ურთიერთობისათვის 

იმავე ასაკის ბავშვი (ძმა ან და); 

–  მოთხოვნილება იყოს სხვა ადამიანთა საზოგადოებაში; 

–  სურვილი დაიკავოს მშობლის ხელმძღვანელი, დამცავი პოზიცია სხვა ბავშვებთან 

დამოკიდებულებაში (ე.ი. ნახატზე გამოსახულია ბავშვი ან რაიმე ცხოველი, ჩიტი და ა.შ.). 

–  მოთხოვნილება იმ ადამიანისა, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილოს ბავშვის 

ახლობელთან ემოციონალურ კონტაქტების მისწრაფება. 

–  ზოგჯერ ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული ოჯახის მთლიანობის სიმბოლურ 

დარღვევასთან, მშობლებზე შურისძიებასთან, რომლის გამოც გაჩნდა მიტოვებულობისა და 

არასასურვებლობის გრძნობა. 

 

2. ოჯახის წევრთა მდებარეობა, მათი ურთიერთმოქმედების თავისებურება 

ა) ოჯახი დახატულია მთლიანობაში, ხელიხელჩაკიდებულები, ანდა ერთი 

საქმიანობით – ყველაფერი ეს არის ნიშანი შეკავშირებულობისა, ოჯახის ემოციური 

კეთილდღეობისა. 

ბავშვიც ჩართულია ამ რკალში. 

ბ) ოჯახში ემოციონალური კავშირების დაბალ დონეზე შეიძლება მიანიშნებდეს 

ისეთი ნიშნები, როგორიცაა: 

–  ოჯახის წევრთა გათიშულობა ნახატზე; 

–  დიდი დაშორებულობა მათ შორის; 

–  მათ შორის სხვადასხვა საგნების მოთავსება ან კედელი, მაგალითად მამა-გაზეთი, 

დედა-პლიტა ან საუთოო მაგიდა. 

განსაკუთრებით უსიამოვნო პერსონაჟები თავსდებიან ჩარჩოში ან იხატება 

განცალკავებით ყველასგან. თუ კი ბავშვმა თავის თავი დახატა ყველასთან მოშორებით, ეს 

მიუთითებს ჩამოშორების, განრიდების (განსხვისების) გრძნობაზე.  

გ) თუ კი ოჯახის წევრები ჩართული არიან რაიმე შემაჯიბრებელ თამაშში. მაგ.: 

ბურთის თამაშში – მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ცნობს ოჯახის წევრებს შორის 

ურთიერთინტერესს და ასევე შეჯიბრს მათ შორის ოჯახში გავლენისათვის. ბურთი ორ ან 

მეტ პერსონაჟს შორის უჩვენებს მათ შორის სიყვარულსა და მეტოქეობაში ბალანსს. 



 74 

ბურთი ოჯახის ერთ-ერთი წევრის თავთან აღნიშნავს, რომ ბავშვი მას მიიჩნევს 

ოჯახში ერთ-ერთ აქტიურ, გადამწყვეტ ფიგურად, ბურთი არის ან მიგორავს ერთ-ერთი 

პერსონაჟის ფეხებთან. ეს ნიშნავს ამ პერსონაჟის არაადეკვატურ როლზე მეტოქეობის 

პროცესში. 

 

3. თანამიმდევრულობა და თავისებურობა ოჯახის ხატვის პროცესში 

ა) ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი პერსონაჟი იხატება პირველად, დიდი 

ზომის ვიდრე ყველა სხვა უფრო დეტალურად და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ვიდრე 

სხვა. ხატვის პროცესში ბავშვი შეიძლება დაუბრუნდეს ამ პერსონაჟს, შეასწოროს ან 

დაუმატოს მას რაღაც. 

ბ) უარყოფითი დამოკიდებულება ოჯახის რომელიმე წევრთან შეიძლება გამოიხატოს 

არადეტალიზირებული ან არასრული გამოხატულებით ( სხეულის რომელიმე ნაწილის 

გარეშე) შტრიხების გამოყენება შეიძლება ნიშნავდეს ამ წევრთან კონფლიქტებზე ან 

ეფექტური კავშირების უქონლობაზე. 

ასევე შეიძლება აიხსნას ის პაუზებიც, რომლებიც რომელიმე წევრის დახატვის წინ 

არის ხოლმე. 

გ) დამხატველის მიერ დახატული ფიგურის სიდიდე სხვა პერსონაჟთან შედარებით 

იყოს სხვადასხვა. 

თუ კი ის ყველაზე დიდია ან ტოლია სხვების ფიგურის ეს შეიძლება აიხსნას, 

მშობლების სიყვარულში მეტოქეობასთან, მოცილეობასთან და-ძმასთან მიმართებაში. 

თუ ავტორის ფიგურა მცირეა სხვებთან შედარებით, რაც არ შეეფერება სინამდვილეს, 

მაშინ ეს არის ნიშანი უმნიშვნელობის, ან მოთხოვნის მშობლების მხრიდან ზრუნვისა. 

იმის მიხედვით თუ როგორ ან როგორი ზომით მუშაობს ბავშვი შეიძლება დადგინდეს 

ვისთან ახდენს თავის თავის იდენტიფიკაციას, შეესაბამება თუ არა ეს მის სქესს. 

 

4. ნახატის სიმბოლიკა: 

ა) ჭუჭყი (ჭუჭყიანი თეფშები, უამრავი დაყრილი ქაღალდი ბაღში ან ჭუჭყიანი ლაქები 

იატაკზე) არის სიმბოლო ბავშვის შინაგანი ღელვისა. მისთვის არასასიამოვნო შინაგანი 

შფოთვის სიმბოლო არასასიამოვნო მომენტების გამო. შინაგანი დისჰარმონია, მოქმედება და 

ქცევა, რომელიც იწვევს მასში დანაშაულის გრძნობას და ა.შ. 

ბ) წყალი, ყინული, წვიმა, ვარსკვლავები, მაცივარი და ყველაფერი ის, რაც ეხება 

სივრცეს – სიმბოლოა დეპრესიული განწყობისა მოცემულ მომენტში ან პოტენციაში. 

გ) მეტოქეობის სიმბოლოები: სპორტული თამაშობები, ძაღლისა და კატის ჩხუბი.  
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გ) ყვავილები და პეპლები – რეალურობის სიმბოლო ანდა სურვილი სიწყნარისა და 

უშფოთველობის, სიმშვიდის სიმბოლო. 

დ) ბურთები, ქაღალდის გველი – დაწოლის გრძნობის სიმბოლო, რომლისგანაც 

ბავშვი თავის დაღწევას ცდილობს. 

ე) აგრესიის სიმბოლო: ბავშვის საწოლი ან გალია, როგორც სიმბოლო დატყვევებისა, 

რომელც თავისუფლებას მოკლებულია (მაგ.: უმცროსი ძმა საწოლში). აქვეა ბარაბანი, იარაღი, 

ჩაქუჩი, გარეული ცხოველები (ზოოპარკის ნახვის დროს). 

ვ) ხელისუფლების და მუქარის სიმბოლო – ცოცხი, მტვერსასრუტი, საწარმოო ტექნიკა 

(ექსკავატორი) მატარებელი, უზარმაზარი უმაღლესი შენობები. 

ზ) აგრესიის სიმბოლო, მეტოქეობის ფაქტორის არსებობა. 

სიცოხლისათვის საშიში საგნების გამოსახვა პერსონაჟებს შორის (იარაღი, სათამაშო 

იარაღიც კი, მაკრატელი, დანა და ა.შ.). 

 

მეთოდიკა „დახატე ადამიანი“ 

 

შემუშავებულია კ. მახოვერის მიერ 1946 წ. ფ. ფ. გუდინაფის ტესტის საფუძველზე. აქ 

მოცემულია საბავშვო ვარიანტი (3-დან 13 წლამდე). 

ინსტრუქცია: „დახატე ადამიანი, როგორიც გინდა.“ თუ ბავშვი უარს ამბობს, უნდა იგი 

დავარწმუნოთ. ბავშვის ყველა კითხვაზე უნდა ვუპასუხოთ მიკიბ-მოკიბულად, 

არაპირდაპირად „მიდი დაიწყე, შემდეგ უფრო იოლი იქნება...“ ყველა კითხვები, რეპლიკები, 

წაშლა ფიქსირდება ოქმში. ნახატის დამთავრების შემდეგ უნდა ვკითხოთ ბავშვს, ყველაფერი 

დახატა თუ არა, შემდეგ კი გადავიდეთ დასკვნით საუბარზე: ვინ არის? სად ცხოვრობს ის? 

ჰყავს თუ არა მას მეგობრები? რას აკეთებს? რითია დაკავებული? კეთილია თუ ბოროტი? ვის 

უყურებს? ვინ უყურებს მას? 

 

ინტერპრეტაციის რიგი 

1. ვინ არის გამოსახული; 

2. რას აკეთებს ის მოცემულ მომენტში; 

3. ფიგურის პროპორციულობა და განსაკუთრებით მისი ცალკეული ნაწილების 

განლაგება ნახატზე; 

4. დეკორირება და შეფერილობა; 

5. დამატებითი აქსესუარების არსებობა. 

6. შტრიხების ხარისხი (დაჭერა, თანაბრობა და ა.შ.); 
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7. ბავშვის საუბარი. 

ინტერპრეტაცია 

 

თუ დახატული ფიგურა იხედება მარცხნივ, ეს არის ნიშანი ბავშვის წარსულისკენ 

მიმართულობისა, რომელიც შეიძლება იყო მეტად სასურველი, თუ მარჯვნივ – მიმართვა 

მომავლისკენ, თქვენსკენ – მიმართვა ახლანდელისკენ. 

ნახატი პროფილით აღნიშნავს მიდრეკილებას ინტროვერსიისადმი, ფიგურა ზურგით 

– ღრმა ინტროვერსია. 

თუ ბავშვი ხატავს ადამიანს საკუთარი სქესისა – ეს არის ნიშანი ნორმალური 

იდენტიფიკაციისადმი. თუ ის დარღვეულია, მაშინ ბავშვი ხატავს საწინააღმდეგო სქესის 

წარმომადგენელს, ან უსქესო არსებას. გარდა ამისა მოწინააღმდეგე სქესის გამოსახვა 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს მიმზიდველი ან პირიქით საშიში ადამიანის გამოსახვასთან 

მისი გარემომცველი ადამიანებიდან. 

 

სხეულის ნაწილები: 

ყოველ ნაწილს აქვს სიმბოლური ხასიათი ინტერპრეტაციისას. 

1. თავი – სიმბოლოა ინტელექტუალური სფეროსი, განსაკუთრებით შუბლი; 

შუბლის არ არსებობა აღნიშნავს, რომ ბავშვი შეგნებულად არ აქცევს ყურადღებას 

გონებრივ სფეროს. პროპორცია თავსა და ტანს შორის არის დამოკიდებულება ბავშვის 

ფიზიკურ და სულიერ სფეროს შორის. თავზე რაიმეს გამოსახვა, მაგალითად ქუდი – ეს არის 

სიმბოლო პერცეპტული დაცვისა. 

2. სახე – ურთიერთობის სფეროს სიმბოლო. 

ბავშვი, რომელსაც აქვს პრობლემები ურთიერთობაში, ხატავს სახის ნიშნებს 

არამკვეთრად, არ ხატავს მათ საერთოდ ან ხატავს ბოლოს. 

თუ ყველა დეტალები სახისა დახატულია კარგად – ეს ნიშნავს ბავშვის დიდ 

დაინტერესებაზე საკუთარი თავით. 

ლამაზი თვალები, გრძელი წამწამები – ეს არის ნიშანი ესთეტიკური მიმართულებისა, 

ქალურობისა, გოგონებთან – ნიშანი სქესობრივი იდენტიფიცირებისა. 

3. ყურები – თუ ისინი არის, ეს აღნიშნავს აღქმის გახსნილობას, თუ არა – 

გარემომცველი სამყაროსადმი დაძაბულ მზერას (გაფაციცებულ ყოფნას). 

4. თვალები – დიდი დახატული გუგებით ან გუგების გარეშე დაშტრიხული 

სკლერებით – შიშის ან განგაშის სიმბოლო. 
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5. პირი – თუ ის გახსნილია, ეს აგრესიის ნიშანია ან აგრესიული ხასიათის 

ვერბალური აქტიურობის, თუ დახატულია კბილები, მაშინ ეს აშკარა აგრესიაა. შეიძლება ის 

დამცველი ხასიათისაც ოყოს. 

6. ტუჩები – სიმბოლო სექსუალური სფეროს. სქელი ტუჩები გოგონებთან ნიშანია 

სქესობრივი იდენტიფიკაციის. 

7. ცხვირი – ცალკე არ ინტერპრეტიზირდება. არასაკმარისი სახის ნაწილები მოწმობს 

ინტელექტუალური უკმარობის მაღალ საფეხურზე. 

8. ყელი – კონტროლი საკუთარი გამოვლენისადმი, მათი ნებისმიერობის ხარისხი. 

გრძელი ყელი შეიძლება აღნიშნავდეს ცნობისმოყვარეობას. 

ტანი დახატული ხელების გარეშე მეტყველებს პასიურობაზე. 

9. ხელები – ეს არის სიმბოლო აქტივობისა  ურთიერთობების დროს. ხელები 

გაწვდილი აქვს განზე – ეს არის მიშანი გულღიაობის. ხელები დამალული აქვს ტანზე 

მიკრული, ჯიბეებში ან ზურგსუკან – ეს არის ნიშანი ჩაკეტილობის, საკუთარი 

მდგომარეობით დაუკმაყოფილებლობის. თითები გაშლილი – დაუკმაყოფილებლობა 

საკუთარი მდგომარეობით. თუ თითები გულმოდგინედ არის დახატული – ბავშვს აქვს 

უნარი მართვისა და გარდაქმნის. გრძელი თითები ფრჩხილებით ან მაჯის ხაზგასმით – 

აგრესიის ნიშანი. ამაზე მეტყველებს ხელები აწეული ზევით. 

 

10. ტორსი – ბავშვის წარმოდგენა ადამიანის ფიზიკურ სახეზე. თუ სუსტი ბავშვი 

ხატავს ძლიერ ადამიანს – ეს არის ნიშანი კომპენსაციისა მისთვის არასაკმარისობისა, 

მისთვის იდეალური ფიზიკური სახის. თუ ძლიერი ბავშვი ხატავს სუსტს, ეს შეიძლება იყოს 

ასოციაცია წარსული გამოცდილებიდან (ზოგიერთ განცდებთან). 

ხშირად ფიგურა ირთვება დამატებითი აქსესუარებით (ფეხსაცმლით, სამაგრით). 

ეს ნიშნავს საკუთარი თავისადმი გაზრდილ ყურადღებას. თუ პატარა ბავშვის მიერ 

დახატულია ჭიპი – ეს არის ნიშანი ეგოცენტრიზმისა, თუ მოზრდილი ბავშვის მიერ არის 

დახატული, მაშინ ეს არის ნიშანი ინფანტილურობისა ან მისწრაფებისა წავიდეს საკუთარი 

თავისაკენ. 

11. ფეხები – ეს არის საყრდენის სიმბოლო, პრაქტიკულ ორიენტაციაზე 

მიმართულების მაჩვენებელი. 

თუ ტერფები დახატულია გვერდულად, მაშინ ეს არის ნიშანი სიმყარის, თავის თავში 

დარწმუნებულობის. 

თუ პირდაპირ ან საერთოდ არ არის დახატული, მაშინ ეს აღნიშნავს 

დაურწმუნებლობის გრძნობას. 
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თუ ბავშვი აფერადებს ნახატს, მაშინ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ისეთ ფერებს, 

როგორიცაა: შავი ფერი, რომელიც სიმბოლიზირებს აგრესიას, წითელი ფერი – აქტიურობას, 

ყავისფერი – ავადმყოფობას. 

დამატებითი ინფორმაცია ფერების ინტერპრეციაზე თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 

ლუშერის ფერადი ტესტიდან. 

 

მეთოდიკა  –  „სახლი – ხე – ადამიანი“ 

 

მოცემულია რ. ბერნსის ვარიანტი (მოგვაწოდა დ. ბუკომ) 

ინსტრუქცია: „დახატე სახლი, ხე და ადამიანი  მთელი ტანით, შეეცადე გამოსახო ამ 

ნახატზევე რაღაც მოქმედება.“ 

ც.პ. ამასთან უნდა განაწყო სერიოზულ ყაიდაზე და სთხოვო არ დახატოს კარიკატურა 

და ბრტყელი კონტურები. 

ყველა კითხვა და კომენტარი ც.პ.-ისა ნახატის შესრულების დროს და სხვა 

მნიშვნელოვანი მომენტები უნდა შეტანილ იქნას ოქმში. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნახატი 

უკვე დამთავრებულია, შეიძლება გადავიდეთ ც.პ.-თან საუბარზე, სადაც შეიძლება იყოს 

ასეთნაირი კითხვები: რა სიტუაციაა აქ დახატული? რა ხდება ნახატზე? არის რაიმე 

ურთიერთმოქმედება ადამიანს, ხესა და სახლს შორის? დადებითია ის თუ არა? რასთან 

ასოცირდება თქვენი სახლი, ხე და ადამიანი? რის სიმბოლიზაციას შეიძლება წარმოადგენენ 

ისინი თქვენთვის? 

 

ინტერპრეტაცია 

 

ბერნსი ამტკიცებს, რომ „ურთიერთმოქმედება სახლს, ხესა და ადამიანს შორის 

წარმოადგენს მეტაფორას. თუ მთელი ნახატი იქნება მოქმედებაში მოყვანილი, თქვენ 

დაინახავთ, თუ რა ხდება სინამდვილეში თქვენს ცხოვრებაში.“ 

გამარტივებული ფორმა ნახატზე დახატული ხის (ტიპის) სიმბოლიზირებს 

ცხოვრებისეულ ენერგიას. თქვენი მისწრაფება ცხოვრებისაკენ განისაზღვრება ღეროსა და 

ტოტების სისქით. 

თუ ხე იკავებს მნიშვნელოვან ადგილს, ეს მეტყველებს უზარმაზარ ენერგიაზე და 

ცხოვრებისადმი პოზიტიურ მიდგომაზე. ასეთი ადამიანი თითქოს „პიესის“ რეჟისორიცაა. 
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თუ ც.პ. ხატავს მხოლოდ თავისთვის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის კარგად აკონტროლებს 

თავის ცხოვრებას. თუ ნახატზე სხვა ადამიანიცაა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის არის მისი 

ცხოვრების მამოძრავებელი ძალა. 

სახლი – ეს შეიძლება იყოს ის სახლი, სადაც მან გაატარა ბავშვობა, ქოხი ან შეიძლება 

ციხეც კი. 

თუ სახლის შიგნით არის ადამიანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ დამხატველი იმყოფება ან 

საჭიროებს დაცვას. 

თუ ნახატზე სახლს უკავია დიდი ადგილი, ეს აღნიშნავს მისწრაფებას მატერიალური 

კეთილდღეობის მისაღწევად. 

ნახატის ინტერპრეტაციიხ ერთ-ერთ საშუალებად შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ის 

რიგი, რომლითაც დახატულია ხე, სახლი ან ადამიანი. თუ პირველად დახატულია ხე, ეს 

ნიშნავს იმას, რომ ძირითადი მისთვის არის ცხოვრებისეული ენერგია. თუ პირველად 

დახატულია სახლი, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში მისთვის მნიშვნელოვანია 

წარმატება, უსაფრთხოება. 

 

ხის აღწერა 

 

–  ხე ქარის დაბერვაზე გადაიხარა სახლისკაკენ. ეს არის მისწრაფება 

უსაფრთხოებისაკენ და ოჯახური ვითარების სიმშვიდისაკენ. 

–  ტოტები მიმართულია ქვემოთ – მრავალი გადაუწყვეტელი პრობლემა. 

–  ტოტები მიმართულია ზევით. თუ ხე მყარად დგას მიწაზე, ასეთი ნახატი აღნიშნავს 

წინმსწრაფ პიროვნებას, საკმაოდ გამართლებული ცხოვრებით. 

–  ტოტები მიმართულია გარეთ. ასეთ სურათს ჩვეულებრივ ხატავენ ადამიანები, 

რომლებსაც უყვართ სხვების დახმარება. 

–  ტოტების და ბალახის სიუხვე სახლის მხრიდან. ეს აღნიშნავს ისეთ პიროვნებას, 

რომელიც ენერგიის დიდ რაოდენობას ხარჯავს ცხოვრების ერთ რომელიმე ასპექტზე, 

სრულიად ივიწყებს სხვებს. 

–  ტოტებისა და ბალახის სიუხვე სახლის მოპირდაპირე მხარეს. 

ასეთი პიროვნება მიისწრაფვის მთელი თავისი ენერგია მოახმაროს საკუთარ თავს, 

უარყოფს რა ოჯახურ და საშინაო ღირებულებებს. 
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სახლის დახატვის ინტერპრეტაციის მაგალითები 

 

მილი – როცა არის აქცენტი გაკეთებული მილზე, ივარაუდება, ოჯახის 

ფსიქოლოგიური ატმოსფეროსადმი ზრუნვა. ეს შეიძლება ნიშნავდეს ვაჟკაცობას, ძალას და 

შემოქმედებით საწყისებსაც. 

კარი – კარის არ არსებობის დროს ივარაუდება ფსიქოლოგიური მიუწვდომლობა. 

კარი ძალიან პატარა ზომების შეიძლება აღნიშნავდეს მორიდებულობას. 

სახურავი – მახვილბოლოებიანი სახურავი აღნიშნავს ძლიერ სუპერ-ეგოს და და

 ნაშაულის გრძნობას. აქცენტიზირებული ან გულდაგულ შესრულებული სახურავი 

გულისხმობს ფანტაზიის სუსტ კონტროლზე. 

საფეხურები და გზები (ბილიკები) – თუ დახატულია ტრადიციული სტილით, ისინი 

გულისხმობენ სურვილს სოციალური აქტივობისა. საფეხურები, რომლებსაც მივყევართ 

სუფთა კედელთან, გულისხმობს კონფლიქტურობას და მიუდგომლობას. კარგად დახატული 

ბილიკები აღნიშნავს კონტროლის კარგ გრძნობას საკუთარი ქცევისადმი და განვითარებული 

ტაქტის გრძნობას. გრძელი ბილიკი ან საფეხური გულისხმობს ურთიერთობაში დისტანციის 

გრძნობას. 

ფანჯარა – ფანჯრების არარსებობა გულისხმობს ჩაკეტილეობას, მაშინ, როცა 

ფანჯრების დიდი რაოდენობა გულისხმობს აქტიურობას, გახსნილობს და კარგ კონტაქტს 

გარშემომყოფებთან. პატარა ფანჯრები გულისხმობენ მორიდებულობას და ფსიქოლოგიურ 

მიუწვდომლობას. ადამიანის ნახატის გასარკვევად მივმართოთ „დახატე ადამიანის“ – 

ტესტის ინსტრუქციას. 
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ლექცია  X 

 

სოციომეტრია 

/შემუშავებული მორენოს მიერ/ 

 

ექსპერიმენტის მიზანია: ჯგუფის წევრებს შორის ემოციონალური ურთიერთობების, 

ურთიერთშორის სიმპათია-ანტიპათიის გამოვლენა. მეთოდიკა აგრეთვე გამოიყენება 

შემდეგი მიზნებისთვისაც:  

ა) ჯგუფში შემჭიდროებულობა-გათიშულობის ხარისხის გასაზომად. 

ბ) ჯგუფის წევრების ავტორიტეტის გამოსავლენად სიმპათია-ანტიპათიის ნიშნის 

მიხედვით (ლიდერები, ვარსკვლავები, განდეგილები). 

გ) ჯგუფის შიგნით არსებული შეკრული ჯგუფების გამოსავლენად, არაფორმალური 

ლიდერის მეთაურობით. 

 

მასალა: სოციომეტრული კითხვარის ბლანკი, ჯგუფის წევრების სია, სოციომატრიცა. 

ინსტრუქცია: 

„თქვენი ჯგუფის ფორმირებისას, ბუნებრივია, არ იყო გათვალისწინებული თქვენი 

სურვილები, იმდენად, რამდენადაც თქვენ არ იცნობდით ერთმანეთს საკმარისად. ახლა კი 

ურთიერთობა ჯგუფში საკმაოდ განსაზღვრულია, დადგენილია და თქვენთვის და თქვენი 

ხელმძღვანელებისთვისაც საკმაოდ სასარგებლოა გაითვალისწინონ თქვენი სურვილები 

თქვენი კლასის კოლექტივში მოქმედების შემდგომი  ორგანიზაციისათვის. იყავით 

გულახდილი პასუხებში. მკვლევარები ინდივიდუალური პასუხების სიდუმლოდ შენახვის 

სრულ გარანტიას გაძლევენ“.  

ამის შემდეგ იწყება უშუალოდ გამოკითხვა. რესპოდენტმა უნდა ჩაწეროს ქაღალდზე 

იმ ჯგუფის წევრების გვარები, რომლებიც აირჩია ამა თუ იმ კრიტერიუმის მიხედვით. 

თუ ჯგუფის წევრებს არ აქვთ კლასის სია, მათ ხელი არ უნდა შეუშალონ 

ვიზუალურად დაამყარონ ჯგუფის წევრებთან კონტაქტი. ისინი, ვინც არ არიან, მათი 

გვარები უნდა დავწეროთ დაფაზე. ჯგუფის წევრები გამოკითხვის პროცესში არ ეკითხებიან 

ერთმანეთს. აუცილებელია მათ ყველა კითხვაზე გასცენ პასუხი. 

შესაძლებელია არჩევის სამი ძირითადი საშუალება: 

1. რაოდენობა არჩევისა შემოიფარგლება 3-დან 5-მდე. 

2. უფლება ეძლევათ, აირჩიონ იმდენი, რამდენიც უნდათ. 
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3. ცდისპირი ახდენს ჯგუფის ყველა წევრის რანჟირებას მოცემული 

კრიტერიუმის მიხედვით. 

ყველაზე მარტივია პირველი ტიპი. 

ყველაზე სანდოა – მესამე. 

არჩევის კრიტერიუმები იყოფა ორ პოზიტიურ (ვისთან ერთად გინდა, რომ ისწავლო) 

და ნეგატიურ (ვისთან ერთად არ გინდა რომ ისწავლო) კრიტერიუმად. 

 

ახლა მაგალითისთვის გავეცნოთ ისეთ შემთხვევას, რომელიც ტარდება პირველადი 

ტიპის არჩევის გამოყენებით ორი დადებითი  და ერთი უარყოფითი კრიტერიუმით: 

 

სოციომეტრიული კითხვარის ბლანკი 

 

გვარი, სახელი              – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

კლასი         – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

უპასუხეთ აქ დასმულ კითხვებს და ყოველი მათგანის ქვემოთ დაწერეთ სამი გვარი: 

თქვენი კლასელებისა (გაითვალისწინეთ ისინიც, ვინც აქ  არ არიან). 

1. თუკი თქვენს კლასს დაშლიდნენ, ვისთან ერთად გააგრძელებდით სწავლას 

ახალ კოლექტივში? 

ა) 

ბ) 

გ) 

2. ვის დაპატიჟებდით შენი ჯგუფიდან შენს დაბადების დღეზე? 

ა) 

ბ) 

გ) 

3. ვისთან ერთად არ წახვიდოდით შენი ჯგუფიდან მრავალდღიან ტურისტულ 

მოგზაურობაში? 

ა) 

ბ) 

გ) 
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შედეგების დამუშავება და ინტერპრეტაცია  

1 სოციომატრიცის შედგენა 

სოციომატრიცა ეს არის ცხრილი, რომელშიც შედის კითხვარის შედეგები. 

ურთიერთარჩევანი შემოიხაზება წრით ან ნახევარწრით (თუ ურთიერთარჩევანი 

სრული არ არის). 

მიღებული არჩევისას რაოდენობაა 79. 

ეს არის ჯგუფის სოციომეტრიული სტატუსი, რომელიც დარდება თეორიულად 

შესაძლო არჩევის რაოდენობას. 

11X9=99 

არსებობს ისეთი სოციომეტრული პარამეტრი, როგორიცაა „ჯგუფური სიმტკიცის 

ინდექსი“ (ჯსი). 

           ურთიერთარჩევის ჯამი                    4,5 

ჯსი = – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  = – – – –  = 0,04 

       შესაძლო არჩევების საერთო რაოდენობა       99 

კარგი ჯგუფური სიმტკიცის მაჩვენებელია 0,6 – 0,7. 

# 
გვარი, 

სახელი 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 შედეგები 

1   X            

2    X           

3     X          

4      X         

5       X        

6        X       

7         X      

8          X     

9           X    

10            X   

11             X  

არჩევის 

რაოდენობა 
           79 

ურთიერთ 

არჩევის 

რაოდენობა 

           4,5 

უარყოფითი 

არჩევანი 
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2. სოციომეტრიის საფუძველზე შესაძლებელია სოციოგრამის აგება, რომელიც 

საშუალებას იძლევა მივიღოთ ხილული წარმოდგენა სოციომეტრზე სქემა `სამიზნეს -  – 

საფუძველზე. 

O - გოგონები;    -  ბიჭები 

   - ერთმხრივი არჩევანი 

   -  ორმხრივი არჩევანი  
 

 

  

 

 

1. შინაგანი წრე – ეს არის ე.წ. ვარსკვლავების ზონა, სადაც ხვდებიან ლიდერები, 

რომლებიც აგროვებენ მაქსიმალურ ხმას. 

2. მეორე წრე – უპირატესობების, უკეთესების ზონა, რომელშიც შედიან ის 

პირები, რომლებმაც დააგროვეს საშუალოზე მაღალი მაჩვენებლები. 

3. მესამე წრე – უგულებელყოფილთა ზონა – საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი 

(უპატივცემულო, ვის აზრსაც არაფრად აგდებენ). 

4. მეოთხე წრე – იზოლირებულთა ზონა – რომლებმაც არ მიიღეს არც ერთი ხმა. 
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ლექცია  XI   ყურადღებისა და მეხსიერების დიაგნოსტირება მოზარდებთან 

            მეთოდიკა „წითელი – შავი ცხრილები“ 

 

გობროვის მეთოდიკა 

 

მიზანი: ყურადღების გადართვის და განაწილების შეფასება. შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას ბავშვებთან და მოზრდილებთანაც. 

აღწერა: კვლევა ტარდება სპეციალური ბლანკების საშუალებით, რომლებზედაც 25 

შავი და 24 წითელი რიცხვებია. დასაწყისში ც. პირმა უნდა მოძებნოს შავი რიცხვები ზრდის 

მიხედვით, შემდეგ კი, წითელი რიცხვები კლების მიხედვით. მესამე დავალება მდგომარეობს 

მონაცვლეობით შავი რიცხვების ზრდის და წითელი რიცხვების კლების მიხედვით 

მოძებნაში. ძირითადი მაჩვენებელია შესრულების დრო. 

პირველი ორი დავალება სრულდება ერთი ბლანკის გამოყენებით (ცხ5), მესამე კი სხვა 

ბლანკზე (ცხ.6). 

ინსტრუქცია უფროსებისათვის:  ბლანკზე მოთავსებულია 25 შავი და 24 წითელი 

რიცხვი. თქვენ უნდა მოძებნოთ შავი რიცხვები ზრდის თანმიმდევრობით (1-დან 25-მდე), 

შემდეგ კი წითელი რიცხვები კლების თანმიმდევრობით (24-დან 1-მდე). ყოველთვის, როცა 

ვნახულობთ რიცხვს, ჩაწერეთ ასო, რომელიც ამ რიცხვს შეესაბამება.  

მეორე ინსტრუქცია: აიღეთ მეორე ბლანკი. ახლა თქვენ უნდა იპოვოთ წითელი 

რიცხვები კლების მიხედვით და შავი რიცხვები ზრდის მიხედვით, მონაცვლეობით. მაგ.: 

წითელი რიცხვი 24, შავი – 1, წითელი 23, შავი – 2 და ა.შ. ასოები, რომლებიც შეესაბამება 

წითელ რიცხვებს იწერება ერთ რიგში ზევით, ხოლო შავის შესაბამისი ასოები ქვევით.  

ამრიგად, იქმნება ასოთა ორი რიგი. 

მონაცემების დამუშავება: 

გავითვალისწინებთ ყოველი სერიის შესრულების დროს და შეცდომებს. მესამე 

დავალების შესრულების დრო არა არის ტოლი პირველი და მეორე დავალების 

შესრულებაზე დახარჯული დროის ჯამის, რადგან დრო იხარჯება ყურადღების გადართვაზე 

და ახლახანს დასახელებული რიცხვის მეხსიერებაში შენარჩუნებაზე. განსხვავება ამ ორი 

დროის მაჩვენებელს შორის იქნება ყურადღების გადართვის დრო რიცხვთა ერთი რიგიდან 

მეორეზე. რაც ნაკლებია ეს სხვაობა, მით უკეთესია ყურადღების გადართვა. T=T3-(T1+T2) 

შეცდომების სახეები: რიცხვების გამოტოვება, ერთი რიცხვის ორჯერ გამეორება და 

ა.შ. 
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ცხ. N5 ყურადღების გადართვის შეფასება მოზარდებთან. 

9-ტ 15-პ 9-მ 12-მ 16-ე 3-ი 10-ვ 

24-ბ 23-ფ 1-კ 19-ა 15-ლ 8-გ 17-ა 

18-ტ 14-ფ 13-შ 6-ს 2-ლ 10-ე 25-პ 

11-კ 2-გ 24-ჩ 23-ჩ 5-შ 12-ბ 21-ნ 

20-ბ 17-პ 11-უ 
22-
დ 

19-ჩ 3-ს 13-ჯ 

7-ხ 16-ხ 6-ჯ 22-პ 14-ც 8-ც 4-ზ 

7-ზ 1-ო 20-რ 4-დ 5-რ 18-ო 21-უ 
ცხ. N6 ყურადღების გადართვის შეფასება მოზარდებთან. 

7-უ 4-ვ 15-ვ 8-ჩ 11-კ 1-გ 25-ი 

14-შ 18-ლ 21-ფ 15-ზ 3-ი 19-ფ 17-ზ 

7-ჟ 2-ხ 11-ტ 10-ე 23-მ 8-მ 10-ა 

17-ბ 14-პ 6-პ 20-პ 13-ჩ 23-შ 5-უ 

9-ჟ 3-ლ 22-ბ 1-ე 16-ც 6-დ 13-ნ 

2-ი 4-ც 22-ო 20-ა 12-ხ 19-პ 24-ე 

24-გ 18-ე 12-ტ 9-კ 16-ნ 21-დ 5-ო 
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გაშუალებული მეხსიერების მეთოდი 

 

მიზანი: გაშუალებული მეხსიერების დონის კვლევა, აზროვნების თავისებურებები. 

მასალა: 30 სურათი საგნების გამოსახულებით და 15 სიტყვის ნაკრები. 

შესრულების მიმდინარეობა: მაგიდაზე ც. პირების წინ ალაგებენ ყველა სურათს 

ნებისმიერი თანმიმდევრობით, ისე, რომ ისინი ც. პირისათვის კარგად იყოს დასანახი. 

ინსტრუქცია: „ახლა ჩვენ შევამოწმებთ თქვენს მეხსიერებას. დავასახელებ სიტყვებს, 

შენ კი ყოველი სიტყვისათვის აირჩიე და გადადე ისეთი სურათი, რომელიც დაგეხმარება ამ  

სიტყვის გახსენებაში.“ მას შემდეგ, რაც სურათი უკვე ამორჩეულია და გადადებული, ც. პირს 

აძლევენ შემდეგ კითხვას: „როგორ გაგახსნებს ეს სურათი ტყეს.“ ამრიგად ცდის პირი ირჩევს 

ყოველი სიტყვისათვის რომელიმე სურათს. როცა ყველა ამორჩეული სურათი 

გადადებულია, ამის შემდეგ ც. პირს აფრთხილებენ, რომ მან სიტყვები უნდა გაიხსენოს 

მოგვიანებით, 40-60 წუთის შემდეგ. მკვლევარი უჩვენებს ნებისმიერი თანმიმდევრობით 

ყოველ სურათს და სთხოვს ც. პირს გაიხსენოს რომელი სიტყვისათვის არის ის შერჩეული. 

ამასთან აუცილებლად აძლევს შეკითხვას „რითი გახსენებს მოცემული სურათი შენ ამ 

სიტყვას?“. ან „როგორ გაიხსენე შენ ეს სიტყვა“ ოქმში იწერება რომელი სურათი, რომელი 

სიტყვისთვისაა შერჩეული, როგორ ახსნა ეს ც. პირმა, აღდგენილი სიტყვა და ამ სიტყვაზე 

მისი ახსნა-განმარტება, ასევე ც. პირის სხვა გამონათქვამები. 

ინტერპრეტაცია: სწორი და არასწორი არჩევანი არ არსებობს. მთავარია შეძლო თუ არა 

ცდის პირმა დაემყარებინა კავშირი მოწოდებულ სიტყვასა და ნახატს შორის სურათზე. თუ ც. 

პირი ადვილად არჩევს სურათებს მარტივ, კონკრეტული ტიპის სიტყვებზე „ტყე“, 

„ტანსაცმელი“ და უფრო რთული, განყენებული სიტყვებისადმი, მაგ.: „ღამე“ ან „თამაში“, 

ვერაფერს ვერ ახერხებს, ეს ნიშნას იმას, რომ მასთან გაძნელებულია რთული, გაშუალებული 

კავშირების დადგენის პროცესი. თუ ც. პირს არ შეუძლია გაიხსენოს სურათის ჩვენებისას 

შესაბამისი სიტყვა და მხოლოდ ასახელებს სურათზე გამოსახულ ნახატს, ეს მოწმობს იმის 

შესახებ, რომ მას არ აქვს უნარი შინარჩუნოს გაშუალებული კავშირები და არ შეუძლია 

გახსენება ასოციაციების მიხედვით. 

სურათების ნაკრები: დივანი, სოკო, ძროხა, პირსაბანი, მაგიდა, მალინის ტოტი, 

კალმისტარი, აეროპლანი, რუქა, ჯაგრისი, ნიჩაბი, ფოცხი, ავტომობილი, ხე, სარწყავი, სახლი, 

ყვავილი, რვეული, ბოძი, გასაღები, პური, ტრამვაი, ფანჯრები, ჭიქა, ლოგინი, ეტლი, 

ელექტრო ლამფა, სურათი ჩარჩოში, მინდორი, ფისო (ნახ. 7-11). 

სიტყვები დახსომებისათვის: სინათლე, სადილი, ტყე, სწავლა, ჩაქუჩი, ტანსაცმელი, 

მინდორი, თამაში, ჩიტი, ცხენი, გზა, ღამე, რძე, სკამი. 
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პიქტოგრამა 

 

მიზანი: გაშუალებული მეხსიერების თავისებურებათა კვლევა და მისი 

პროდუქტიულობა, ასევე აზრობრივი მოქმედების ხასიათი, ცნებითი აზროვნების 

ფორმირების დონე (მეთოდიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოზრდილებთანაც და 

ბავშვებთანაც, ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად). 

მასალა: ფურცელი, ერთი ან რამოდენიმე ფერადი ფანქარი, სიტყვათა ნაკრები. 

ინსტრუქცია: (ვარიანტი მოზრდილებისათვის) „თქვენ მოგეცემათ დასამახსომებლად 

სიტყვათა ჩამონათვალი და სიტყვანაწილები. დავალების გასამარტივებლად შეგიძლიათ 

უცებ სიტყვის მიწოდების შემდეგ შეასრლოთ ნებისმიერი გამოსახულება, რომელიც 

შეიძლება დაგეხმაროთ მოცემული მასალის აღდგენაში. ნახაზის ხარისხს არა აქვს 
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მნიშვნელობა. დაიხსომეთ, რომ ამ ნახატს ასრელებთ თქვენთვის, დახსომების გაადვილების 

მიზნით. ყოველი გამოსახულება აღნიშნეთ ნომრით, შეაბამისი სიტყვის მოწოდების 

თანმიმდევრობით.“ 

ინსტრუქციის შემდეგ ც. პ. ეკითხება ინტერვალით არა უმეტეს 30 წამისა სიტყვებს. 

ყოველი სიტყვის წინ ვასახელებთ მათ რიგით ნომერს, შემდეგ კი ვაძლევთ დროს სიტყვების 

გამოსახვისთვის. ყოველი სიტყვა გარკვევით უნდა წაიკითხოთ, რათა არ იყოს გამეორების 

საჭიროება. დავალების შესრულების დროს ცალკეული ასოების ან სიტყვების ჩაწერა არ არის 

რეკომენდირებული. სიჩქარე და ხარისხი ც. პ. არ უნდა აღელვებდეს. ვიდრე ცდის პირი 

დახატავდეს შეიძლება შეეკითხოთ: „რას ხატავ?“ „როგორ გაგახსენებს ეს შენ ამ სიტყვას“ და 

ა.შ. ცდის პირის ყველა გამონათქვამი შეტანილია ოქმში. 

 

სიტყვათა და სიტყვათა წყვილის მოცემული ნაკრები 

 

1. მხიარული ზეიმი; 

2. მძიმე სამუშაო; 

3. განვითარება; 

4. გემრიელი ვახშამი; 

5. ვაჟკაცური საქციელი; 

6. ავადმყოფობა; 

7. ბედნიერება; 

8. განშორება; 

9. მეგობრობა; 

10. ბნელი ღამე; 

11. დარდი 

1. ყრუ დედაბერი; 

2. ომი; 

3. მკაცრი მასწავლებელი; 

4. მშიერი ადამიანი; 

5. ბრმა ბიჭი; 

6. სიმდიდრე; 

7. გოგონას სცივა; 

8. ძალაუფლება; 

9. ავადმყოფი ქალი; 

10. სიცრუე; 

11. მხიარული კომპანია 

 

 

ცდის პირის მიერ სიტყვიერი მასალის აღდგენა ხდება 40-60 წუთის შემდეგ. გასული 

დროის შემდეგ ც. პირს მიეწოდება მისი ნახატები თხოვნით აღადგინოს შესატყვისი 

სიტყვები, რომლებიც ოქმშია დაფიქსირებული. 

ინტერპრეტაცია: კვლევის შედეგების შეფასებისას შევადაროთ სწორად აღდგენილი 

სიტყვები, დახსომებისთვის თავდაპირველად მოწოდებული სიტყვების საერთო 

რაოდენობას. ეს მონაცემები შეიძლება შევადაროთ 10 სიტყვის დასწავლის მეთოდს. 
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ნახატების შინაარსი ასახავს ცდის პირის ცოდნის მარაგსა და წარმოდგენებს, 

განსაკუთრებით მის ინდივიდუალურ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. ასევე განზოგადებისა 

და განყენების უნარებს. ცდის პირის გაშუალებული მეხსიერების თავისებურებანი 

გამოიხატება მისი ნახატების საშუალებით. ყველა გამოსახულებები შეიძლება დავყოთ ხუთ 

ძირითად სახედ: აბსტრაქტული, ნიშან-სიმბოლური, კონკრეტული, სიუჟეტური და 

მეტაფორული. 

აბსტრაქტული გამოსახულებანი (A) – ხაზის სახით, გაუფორმებელი რაღაც საცნობი 

ნიშნის მიხედვით. 

ნიშან-სიმბოლური (3) – ნიშნებისა და სიმბოლოების სახით. გეომეტრიული 

ფიგურები, ისრები და ა.შ. 

კონკრეტული (K) – კონკრეტული საგნები. 

სიუჟეტური (3) – გამოსახული საგნები, პერსონაჟები გაერთიანებულია რაღაც 

სიტუაციაში, სიუჟეტი, ან ერთი პერსონაჟი, რომელიც ასრულებს რაღაც მოქმედებას. 

მეტაფორული (M) – გამოსახულება მეტაფორის სახით, მხატვრული ხერხების 

გამოუენებით. მაგალითად: ადამიანი, რომელიც მიიწევს ჰაერში ფრთებით. 

შედეგების დამუშავებისას ყოველი ნახატის გვერდით დაისმება ისეთი აღნიშვნა, 

რომელიც აღნიშნავს გამოსახვის რომელიმე ხერხს A, 3, M, C, K. ამის შემდეგ შეიძლება 

ვიმსჯელოთ ც. პ. აზრობრივი პროცესების ხასიათზე, უფრო ხშირად გამოყენებული 

გამოსახვის ხერხზე დამოკიდებულებით. 

თუ ც. პ. იყენებს აბსტრაქტული და ნიშან-სიმბოლური ტიპის ნახატებს, მაშინ ის 

შეიძლება მივაკუთვნოთ „მოაზროვნე“ ც. პ. ასეთი ადამიანები, აზროვნებითი მოქმედებების 

შესრულებისას იყენებენ ინფორმაციის განზოგადებისა და სინთეზის ოპერაციების, აქვთ 

მაღალი დონე აბსტრაქტულ-ლოგიკური აზროვნებისა. 

ცდის პირებთან, რომლებთანაც ჭარბობს სიუჟეტური და მეტაფორული 

გამოხატულებები, მიეკუთვნებიან შემოქმედებითი აზროვნების ტიპის მქონე ადამიანთა 

ჯგუფს. ისინი თავის თავში ცნობენ მხატვრული უნარების არსებობას ან გატაცებულნი არიან 

მხატვრული შემოქმედებით. 

კონკრეტული გამოსახვის ხერხისთვის უპირატესობის მინიჭების შემთხვევაში 

შეიძლება ვიგულისხმოთ ც. პირებთან კონკრეტულ-საგნობრივი აზროვნების ტიპის 

არსებობის შესახებ, რომლის დროსაც ოპერირება ხდება უშუალოდ აღქმული ობიექტებთან 

დაკავშირებით, ასეთ აზროვნებას ეწოდება პრაქტიკული აზროვნება. 

ცნებითი აზროვნების ჩამოყალიბების დონის შესახებ მეტყველებს ის, თუ რამდენად 

ადვილად შეუძლია დაამყაროს ც. პირს კავშირი აბსტრაქტულ ცნებებსა და გამოსახულებებს 
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შორის ხატვის პროცესში და სიტყვების აღდგენის დროს ნახატის მიხედვით. გარდა ამისა, 

ყურადღება უნდა მივაქციოთ მეთოდიკის პროექციულ მნიშვნელობას ცდის პირის 

დიაგნოსტირებისათვის (იხ. Рис. Пробл. как средство психодиагностики ребёнка и взрослого). 

თუ გაშუალებული სტიმულების სახით გამოიყენება ადამიანები და ამასთან სიტყვიერი 

აღდგენაც ხდება წარმატებით, ეს შეიძლება შეფასდეს როგორც ურთიერთობის კარგი 

უნარები, მაგრამ  ასეთი გამოსახულების აღდგენა გაძნელებულია, მაშინ ეს მიუთითებს 

ინფანტილიზმზე. შესაძლებელი ნახატის ხარისხის მიხედვით ვიმსჯელოთ მასთან 

გამოფიტვის ხარსისხის შესახებაც. მის შესახებ მეტყველებს მომატებული დაუდევრობა, 

ფანქრის დაჭერის სიძლიერის შესუსტება ნახატის შესრულების პროცესში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

ლექცია  XII 

რავენის მატრიცის დახასიათება ცალკეული სუბტესტის მიხედვით 

 

მეთოდიკა განკუთვნილია ლოგიკური აზროვნების საკვლევად. ც. პირებს ეძლევათ 

ნახატები ფიგურებით, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია განსაზღვრული 

კანონზომიერებით. ერთი ფიგურა არ არის საკმარისი. ქვემოთ კი მოცემულია ის 6-8 ფიგურას 

შორის. ცდის პირის ამოცანაა დაადგინოს ის კანონზომიერება, რითაც ერთმანეთთან 

დაკავშირებულია ფიგურები ნახატზე, და ქვემოთ მოცემული შესაძლო ვარიანტები 

დააკავშიროს დიდი ფიგურის ცარიელ ფრაგმენტთან. მიუთითოს იმ ფიგურაზე, რომელივ 

არის საძიებელი მოცემულ ვარიანტებიდან. 

ტესტი შედგება 60 ცხრილისაგან (5 სერიად). ცხრილის ყოველ მომდევნო სერიაში 

იზრდება ამოცანის სირთულე. ტესტი დროში რეგლამენტირებულია, ხოლო იმისათვის, რომ 

დრო ვარეგულიროთ, აუცილებელია ვადევნოთ თვალი არავინ არ გადაშალოს ცხრილი ჩვენს 

ბრძანებამდე: „შეუდექით ტესტის შესრულებას“. დროის დამთავრების შემდეგ ვაძლევთ 

ბრძანებას „ყველამ დახუროს ცხრილები“. ტესტის შესახებ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი კვლევა 

წარმოებს სამეცნიერო მიზნით, ამიტომ თქვენგან მოვითხოვთ კეთილსინდისიერებას, 

დაფიქრებას და სიზუსტეს პასუხებში. მოცემული ტესტი განკუთვნილია თქვენი აზროვნების 

ლოგიკურობის დასაზუსტებლად. 

ინსტრუქცია ცდის პირებისათვის: „თქვენს წინაშეა დავალება, რომელიც შედგება 5 

ჯგუფისგან. თითოეულ ჯგუფში 12 ამოცანაა. ყოველ ამოცანაში მოცემულია დიდი 

მართკუთხედი, რომელშიც გარკვეული კანონზომიერებით ჩახაზულია სხვადასხვა 

ფიგურები. გამოტოვებულია ფიგურის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი. თქვენ 

გევალებათ ქვემოთ წარმოდგენილი ფიგურებიდან შეარჩიოთ ისეთი, რომელიც თქვენი 

აზრით შეეფერება ზემოთ არსებულ კანონზომიერებებს, ე.ი. მოძებნოთ შესაფერისი ფიგურა, 

რომელიც ამ მართკუთხედს დასრულებულ აზრსა და სახეს მისცემდა. დასაწყისში 

მოცემულია შედარებით ადვილი ამოცანა. ყოველ შემდგომ ჯგუფებში ამოცანები 

თანდათანობით რთულდება. დრო 25 წთ. ამოცანის ამოხსნისას იმოქმედეთ 

თანმიმდევრულად, არც ერთი ამოცანა არ დატოვოთ უპასუხოდ. ყოველი ამოცანის პასუხი 

ჩაწერეთ სარეგისტრაციო ბლანკში ყოველი მატრიცის შესაბამისი ნომრის გასწვრივ“. ამის 

შემდეგ შესაძლებელია ყველას გადავუშალოთ და ვუჩვენოთ პირველი გვერდი 

(მაგალითისათვის შეიძლება ვუჩვენოთ ერთი ნიმუშის მაგალითზე). 
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პასუხების ბლანკი: 
№ A B C D E 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
 

შედეგების დამუშავება 
 

გასაღები შავ-თეთრი ვარიანტისთვის 
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

სერია A  4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 4 2 

სერია B  5 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 8 

სერია C  5 3 2 7 8 4 5 1 7 1 6 2 

სერია D  3 4 3 8 7 6 5 4 1 2 5 6 

სერია E  7 6 8 2 1 5 1 3 6 2 4 5 
 
 
 
 

შედეგების ინტერპრეტაცია 
 

 ვითვლით სწორი პასუხების რაოდენობას მატრიცის ვერტიკალურ სვეტში (სულ 5 სვეტი). 

ვკრებთ ამ პასუხებს. 

შემდეგ ხდება პასუხების რაოდენობის გადაყვანა ინტელექტუალურ განვითარების 

კოეფიციენტში, რომელსაც მოვძებნით ცხრილის პირველ სვეტში, ქულების რაოდენობის 

მიხედვით. გავაყოლებთ ხელს მარჯვნივ შესაბამისი ასაკის  გადაკვეთასთან, მოვნახავთ  

რიცხვს, რომელსაც ინტელექტუალური განვითარების კოეფიციენტი ეწოდება. 

 

მიღებულ ქულათა ჯამის შესაბამისად,  ინტელექტის დონის განსაზღვრა შეიძლება 
ორი ხერხით: 
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• პროცენტული სკალის საფუძველზე(პროცენტული სკალის გამოყენება 
შესაძლებელია 16 წლის ზემოთ ცდისპირებისთვის.) 
ფორმულით IQ= სწორი პასუხები/60 x100% 

• ასაკის გათვალისწინებით მიღებული ქულების გადაყვანით IQ-ში 
 

განასხვავებენ ინტელექტუალური დონის 5  საფეხურს/დონეს: 
 
პროცენტული სკალა 
პროცენტები საფეხური/დონე 

 
95% და მეტი I  დონე  –  მაღალი ინტელექტი 

 
75 - 94% II დონე – საშუალოზე მაღალი ინტელექტი 

 
25 – 74% III დონე – საშუალო ინტელექტი 

 
5 – 24% IV დონე – საშუალოზე დაბალი ინტელექტი 

 
5%-ზე დაბალი V  დონე  –  ინტელექტის დეფექტი  

  
 

 
ნედლი ქულების გადაყვანა IQ-ში 

 
ქულების 

რაოდენობა 
ასაკი   

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 16-30 

1 73 68 65 59 57 53 53 50 48 46 46 46 - 

2 74 70 67 61 56 56 54 51 49 49 48 47 - 

3 76 72 68 62 60 57 55 53 51 50 49 49 - 

4 77 73 70 64 61 59 57 54 52 51 50 50 - 

5 79 75 71 65 60 58 55 53 53 52 52 51 - 

6 81 76 73 67 64 61 59 57 55 54 53 52 - 

7 82 78 74 68 66 63 61 58 56 55 54 54 - 

8 84 79 76 70 67 64 62 60 57 57 55 55 - 

9 85 81 77 71 69 66 64 61 59 58 57 56 - 

10 87 83 79 73 70 67 65 62 60 59 59 57 55 

11 89 84 80 74 72 69 66 64 61 61 61 59 57 

12 90 86 82 76 73 70 68 65 64 62 60 60 58 

13 92 87 83 77 75 71 69 67 64 63 62 61 59 

14 93 89 79 75 73 71 69 68 65 65 63 62 61 

15 95 90 86 80 78 74 72 69 67 66 64 64 62 

16 97 92 88 82 79 76 73 72 68 67 66 65 65 

17 98 95 89 83 81 77 75 72 69 69 67 66 65 
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18 100 95 91 85 82 79 76 74 71 70 68 67 66 

19 101 97 92 86 84 80 78 75 72 71 69 69 67 

20 103 98 94 88 85 81 79 76 73 72 71 70 69 

21 104 100 95 89 87 83 80 78 75 74 72 71 70 

22 105 101 97 91 88 84 82 79 76 75 73 72 71 

23 107 103 98 92 90 86 83 81 77 76 74 74 72 

24 108 104 100 94 91 87 85 82 79 78 76 75 74 

25 109 106 101 95 93 89 86 83 80 79 77 76 75 

26 110 107 103 97 94 90 87 85 81 80 78 77 76 

27 112 108 104 98 96 91 89 86 83 82 80 79 75 

28 113 110 106 100 97 93 90 88 83 83 81 80 79 

29 114 111 107 102 99 94 92 89 85 84 82 81 80 

30 116 113 109 103 100 96 93 90 87 86 83 82 82 

31 117 114 110 105 102 97 94 92 85 85 85 84 83 

32 118 115 112 106 103 99 96 96 93 86 86 85 84 

33 120 117 113 108 104 100 97 95 91 90 87 86 86 

34 121 118 115 113 105 102 99 96 92 91 88 87 87 

35 122 120 116 111 107 103 100 97 93 92 90 89 83 

36 123 121 118 112 109 105 102 99 95 93 91 90 90 

37 125 122 119 114 110 107 104 100 96 95 92 91 91 

38 126 124 121 115 112 108 105 102 97 96 94 92 92 

39 127 125 122 117 115 110 107 104 99 97 95 94 94 

40 129 127 124 118 115 112 109 106 100 99 96 95 95 

41 130 128 125 120 117 113 111 108 102 100 91 96 96 

42 133 129 127 121 118 115 112 109 104 102 99 97 97 

43 132 131 128 123 120 117 114 111 106 104 100 99 99 

44 134 132 130 125 121 118 116 113 108 106 102 100 100 

45 135 134 131 126 123 120 118 115 110 109 105 102 102 

46 136 135 133 127 125 122 120 117 112 111 107 105 104 

47 138 136 134 129 126 123 121 119 114 113 109 107 106 

48 139 138 136 130 128 125 123 121 116 115 110 110 108 

49 140 139 137 132 129 127 125 123 118 117 114 112 110 

50 142 141 139 133 131 128 127 124 120 119 116 115 112 

51 143 142 140 135 133 130 128 127 122 121 118 117 114 

52 144 143 142 136 134 132 130 128 124 123 121 120 116 

53 146 144 143 138 136 133 132 130 126 126 123 122 118 

54 147 146 145 139 137 135 134 132 128 128 125 123 120 

55 148 148 146 141 139 137 136 134 130 130 127 127 122 

56 149 149 148 142 142 138 137 136 132 132 130 130 124 

57 151 150 148 144 142 140 139 138 134 134 132 132 126 

58 152 152 151 145 144 141 141 139 136 136 134 134 128 

59 153 153 152 147 145 145 143 141 138 138 137 137 130 
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60 155 155 154 148 147 147 144 143 140 139 139 139 130 
 

 

შედეგების ინტერპრეტაცია 
 
მიღებული ქულების გადაყვანა IQ მაჩვენებელში 
სწორი 
პასუხების 
რაოდენობა 
 

 
     A 

 
      B 

 
     C 

 
     D 

 
     E 

 
    IQ 

 
  დიაგნოზი 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

62 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

გონებრივი ჩამორჩენილობა 

მძიმე <20 

საშუალო21-დან 50-მდე 

მსუბუქი 51-დან 70-მდე 

  

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

71 

72 

73 

75 

76 

77 

79 

80 

 ინტელექტის დაბალი დონე 

71-80 

  

  

  

  

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

82 

83 

84 

86 

87 

88 

90 

საშუალოზე დაბალი 
ინტელექტი  

82-90 

  

  

 

3. 
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

91 

92 

94 

95 

96 

98 

99 

100 

საშუალო ინტელექტი 

91-100 

  

  

  

  

45 

46 

47 

48 

49 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

11 

11 

9 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

10 

5 

5 

6 

6 

6 

102 

104 

106 

108 

110 

ნორმალური ინტელექტი  

101-110 

  

  

 

50 

51 

52 

53 

54 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

12 

10 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

11 

11 

7 

7 

8 

8 

8 

112 

114 

116 

118 

120 

საშუალოზე მაღალი 
ინტელექტი 

112- 120 

  

 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

9 

9 

10 

10 

11 

12 

122 

124 

126 

128 

130 

140 

მაღალი ინტელექტი 

121-130 

უმაღლესი ინტელექტი 

129-140 
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ლექცია XIII 

ფსიქიკური განვითარების დაგნოსტირებისათვის საშუალო სასკოლო ასაკში (ჯ. 

ვანის მეთოდიკა)  

მეთოდიკა განკუთვნილია უმცროსი მოზარდების გონებრივი  განვითარების 

დიაგნოსტირებისათვის 4-6კლასში.(10-12წელი).ტესტი ავლენს, თუ  რამდენად ფლობს 

ბავშვი კვლევის მომენტისათვის დავალებებში წარმოდგენილ სიტყვებსა და ცნებებს და 

რამდენად აქვს უნარი  შეასრულოს ტესტურ დავალებებში მოცემული  

ლოგიკური მოქმედებები. 

ტესტი შედგება 7 სუტესტისაგან.   1. ინსტრუქციის შესრულება; 2. არითმეტიკული 

ამაოცანები; 3. წინადადების შევსება; 4. ცნებათა შორის განსხვავებისა და მსგავსების პოვნა; 5. 

რიცხვთა რიგი; 6. ანალოგიების დადგენა; 7.სიმბოლოები. 

ძირითადი მიზანი, რის გამოც შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ტესტი შემდეგია:  

1. სასკოლო სწავლების ეფექტურობის კონტროლის მიზნით; 

2.სხვადასხვა მასწავლებლებისა და სასწავლო კოლექტივების მუშაობის ეფექტურობის 

შესადარებლად; 

3. იმ მოსწავლეთა გამოსავლენად, რომელთაც აქვთ არასასურველი გონებრივი განვითარება 

და საჭირიებენ განვითარების კორექციას; 

4. სასკოლო წარუმატებლობის მიზეზების დასადგენად; 

5.სწავლების სხვადასხვა სისიტემებისა და მეთოდების შესადარებლად; 

6.მაღალი გონებრივი განვითარების მოსწავლეების გამოსავლენად და შესარჩევად 

სპეციალური კლასებისათვის ან სკოლისათვის. 

ტესტი შემოწმებულ იქნა სანდოობაზე, ვალიდობაზე და კარგად გამოიყენება პრაქტიკაში. 

თითოეული სუბტესტის შესრულების დრო: 

1) ინსტრუქციის შესრულება - 4წუთი. 

2) არითმეტიკული დავალება - 6წუთი. 

3) წინადადების შევსება - 5 წუთი. 

4) ცნებათა შორის განსხვავებისა და მსგავსების დადგენა - 1,5 წუთი . 

5) ციფრთა რიგი - 4 წუთი. 

6) ანალოგიების დადგენა - 3წუთი. 

7) სიმბოლოები - 4წუთი. 

სულ — 27,5 წუთი. 
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ტესტი 1 

ყურaდღებით წაიკითხეთ შემდეგი მითითებები და შეასრულე ისინი რაც 

შეიძლება სწრაფად და ზუსტად 

გადახაზე ყველაზე დიდი რიცხვი შემდეგი რიცხვებიდან: 2 4 8 6 და 
დახატე ორი წრე სიტყვებს შორის შორენა   –   ქეთევანი. ხაზი გაუსვი 
შემდეგი ასოებიდან შუა ასოს  ო პ რ ს ტ  და ყველაზე უფრო გრძელი 
სიტყვის შემდეგ „ახალგაზრდა“ „გოგონა“ „ძმა“ დასვი მძიმე. თუ ქალთა 
საერთაშორიოს დღე აღინიშნება აგვისტოში ჩაწერე ჯვარი აქ  –  თუ  ეს 
ასე არ არის, მაშინ ჩასვი გამოტოვებული სიტყვა წინადადებაში მზე   –   
დასავლეთში. თუ შენ დარწმუნებული ხარ, რომ კოლუმბი იყო ცნობილი 
ფრანგი მხედართმთავარი, მაშინ გადაშალე `მზე -  წინამდებარე 
წინადადებაში. თუკი კოლუმბი იყო ვიღაც სხვა, მაშინ შეავსე შესატყვივი 
რიცხვით შემდეგი წინადადება ძაღლს აქვს  –  თვალი. წაიკითხე 
ყურადღებით შემდეგი სიტყვები:  ხილი  სოკო  ხე  დილა. გადახაზე 
მეოთხე სიტყვის ბოლოს წინა ასო და მეორე ასო ბოლოს წინა სიტყვაში. 
დამოუკიდებლად იმისგან, რომ ქუთაისი არის თუ არა ყველაზე დიდი 
ქალაქი საქართველოში შემოხაზე წრით სიტყვა „არა“ და დაწერე აქ  –  
ნებისმიერი რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს არასწორ პასუხს კითხვაზე: 
რამდენი საათია დღეში? ახლა დაწერე აქ  –  ნებისმიერი ასო, გარდა ბ-
სი და აქ – ჩაწერე სიტყვა „კი“ იმ შეთხვევაში, თუ პასუხი 7X8=56 არის 
სწორი. შეხედე ორ შემდეგ რიცხვს: 5 და 4. თუ რკინა უფრო მძიმეა, 
ვიდრე წყალი, მაშინ დაწერე ის რიცხვი, რომელიც მეტია ამ 
რიცხვებიდან აქ  –  თუ წყალი მძიმეა რკინაზე, მაშინ დაწერე რიცხვი, 
რომელიც ნაკლებია აქ – თუ სიტყვაში „თეთრი“ ასოები უფრო მეტია, 
ვიდრე სიტყვაში „სადგური“, მაშინ წაშალე პირველი ასო სიტყვაში 
„ლომი“. თუ სიტყვაში „თეთრი“ ასოები ნაკლებია, ვიდრე სიტყვაში 
„სადგური“, მაშინ ხაზი გაუსვი მეორე ასოს სიტყვაში „თევზი“. თუ 

შესაძლებელია მოხვდე ქ. ბათუმში გემით, მაშინ ამოხსენი დავალება 
7X5=   თუ ეს შესაძლებელია, მაშინ დაწერე პასუხის ნაცვლად X. თუ არ 

ეწინააღმდეგები მტკიცებას: იდგე ჭექა-ქუხილის დროს მაღალი ხის ქვეშ, 
მაშინ დაწერე X შემდეგი კვადრატებიდან პირველში  , თუ პირიქითაა, 
მაშინ დაწერე ანბანის მესამე ასო მეორე კვადრატში. გადახაზე შემდეგ 
მტკიცებულებაში არასწორი პასუხი 5X8><12X4. მხოლოდ სამი სიტყვა 
შემდეგი სიტყვებიდან: „მამა“, „დედა“, „ფერი“, „და“ შეიცავს ერთსა და 
იმავე ასოს, ხაზი გაუსვი იმ სიტყვას, რომელშიაც ეს ასო საერთოდ არ 

არის. 
დაწერე იმ თვის პირველი ასო, რომელიც მოსდევს ივნისს. ამ წრეებიდან 
უკანასკნელში და იმ თვის ბოლო ასო, რომელიც წინ უსწრებს მაისს ამ 
სამი  წრიდან პირველში     . 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
 
 
6 
7 – 8 
 
 
9 – 10 
 
11 
12 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
 
 
19 
20 
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ტესტი 2 

1. რამდენი იქნება, თუ 17 მსხალს მივუმატებთ 5 მსხალს  -  მსხალი 1.  
2. თუ 28 ვაშლს გავყოფთ 4 თანაბარ გროვად, რამდენი იქნება თითოულ გროვაში? 
           -  ვაშლი 

2.  

3. ნანას ჰქონდა 11 კანფეტი, მას მისცეს 4 კანფეტი, 7 მან მიირთვა. სულ რამდენი 
კანფეტი დარჩა მას? – კანფეტი 

3.  

4. ველოსიპეტისტმა გაირა 75 კმ 5 საათში. რამდენი კმ გაირა საშუალო მან ერთი 
განმავლობაში? ---კმ 

4.  

5. რამდენი მოსწავლეა სულ 8 კლასში, თუ თითოეულ კლასში 40 მოსწავლეა? 5.  
6. რამდენი მოსწავლე იმყოფება ქალაქში, სადაც 20 სკოლაა, თუ თითოელ სკოლაში  
10 კლასია, ხოლო თითოეულ კლასში 25 მოსწავლეა?  -  მოსწავლე 

6.  

7. რამდენი ბურთი შეიძლება ვიყიდოთ 16 ლარად, თუ 3 ბურთი ღირს 4 ლარი?       
    -------- 

7.  

8. მე ვიყიდე 2კგ პომიდორი და 4კგ მარწყვი. 1კგ პომიდორი ღირს 2 ლარი, ხოლო 1 
კგ მარწყვი  -  2 ლარი და 80 თეთრი. რამდენი მერგო ხურდაში, თუ გამყიდველს 
მივეცი 20 ლარი? 
 -  ლარი 

8.  

9. ქარხანაშიო დაამზადეს 29000 ლარის ღირებულების რამდენიმე მანქანა და 
გაყიდეს ისინი 32000 ლარად. გასაყიდი ფასი თითოეული მანქანისა მეტია მის 
თვითღირებულებაზე 500 ლარით. რამდენი მანქანა იქნა დამზადებული?  
 - ------ მანქანა 

9.  

10. აუზში ეტევა 600 კუბ.მ. წყალი. თუ აუზის სიგრძე 20 მეტრია, სიმაღლე კი 3 მ., რა 
იქნება მისი სიგანე?  -  მ 

10.  

11. ორ ჯოგში სულ 35 ძროხაა, ყველაზე დიდ ჯოგში 7 ძროხით მეტია, ვიდრე 
პატარა ჯოგში. რამდენი ძროხაა პატარა ჯოგში?  -  ძროხა 

11.  

12. მე ვიყიდე 4/5 მ ქსოვილი 52 ლარად. რა ღირს 1 მ ქსოვილი?  -  ლარი 12.  
13. ნიკას 3-ჯერ მეტი თანხა აქვს, ვიდრე Lლუკას. Lლუკას 50 თეთრით მეტი აქვს, 
ვიდრე ნინოს. ნინოს აქვს 3 ლარი. რამდენი თანხა აქვთ ყველას ერთად?  
 -  ლარი 

13.  

14. 5 მუშამ დაამზადა 300 დეტალი 6 დღეში. რამდენი მუშაა საჭირო იმისთვის, რომ 
ამდენივე დეტალი დამზადდეს 3 დღის განმავლობაში?  -  მუშა 

14.  

15. 2 მღებავი ღებავს 2 ოთახს 2 დღის განმავლობაში. რამდენ ოთახს შეღებავს 4 
მღებავი 4 დღის განმავლობაში?  -  ოთახი 

15.  

16. 3 ბიჭს სურს გაიყოს ერთმანეთში 64 თეთრი ისე, რომ ა- მ მიიღოს 3 ნაწილი, ბ-მ 2 
ნაწილი და ც-მ 3 ნაწილი. რამდენ თეთრს მიიღებს ა?  
 -  თეთრი 

16.  

17. რამდენჯერ უნდა მივუმატოთ 3/2---- 6-ს, რომ მივიღოთ 12? 17.  
18. ოთხშაბათს დღის 12 საათზე მე დავაყენე საათზე ზუსტი დრო. მეორე დღეს 16 
სთ-ზე შევნიშნე, რომ საათი გარბოდა წინ 14 წამით. რამდენი წამით გაიქცევა საათი 
წინ ნახევარი საათის განმავლობაში?  -  წმ. 

18.  

19. რამდენჯერ მძიმეა ტვირთვი, რომლის წონაა 2,5 ტ. ტვირთზე, რომლის წონაა 
ტონა? 

19.  

20. მდინარის ფსკერზე ჩარგეს ხე, რომელიც მდინარიდან ზემოთ ამოწეული იყო 30 
სმ-ით, ხის 1/3 არის წყალში, 1/4¼ კი მიწაშია. რა სიგრძისაა ხე? 

20.  
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ტესტი 3 

 

ჩაწერეთ გამოტოვებული სიტყვები შემდეგ წინადადებებში. Yყოველ ადგილას 

ჩაწერეთ მხოლოდ ერთი სიტყვა. 

 

1. მთიბავები         –         ბალახს. 

2. შაბათი ბოლოს წინა         –         კვირის. 

3. ძროხა სასარგებლო          –         . 

4. ბავშვი შეიძლება იყოს ბიჭი ან          –         . 

5. გაზაფხულზე       –       აკეთებენ ბუდეს და    –    კვერცხებს. 

6. წიგნში       –       მე ვიყიდე, იყო ბევრი ფერადი       –       . 

7. ყველაზე დიდ     –    ანიჭებს ადამიანს კარგად შესრულებული    –    . 

8.        –       ხვალ იქნება კარგი       –        მე წავალ საბანაოდ. 

9. წვიმის დროს შეიძლება         –         ცისარტყელა, მხოლოდ მაშინ ანათებს     –     

. 

10.      –     იწყება 1 იანვარს და     –     31 დეკემბერს. 

11. დრო ხანდახან ადამიანისთვის     –     ,     –     ვიდრე ფული. 

12. ზომიერება საუკეთესო     –     ხანგრძლივი ცხოვრებისა. 

13. მას     –     გადაეხადა ჩემთვის, მაგრამ ვერ შეძლო     –     არ ჰქონდა   . 

14. მეოცე     –     მეორე ნახევარი არის ახლი ერის     –     კოსმოსში. 

15. ადვილია     –     რჩევა, მაგრამ     –     კარგი რჩევის მიცემა. 

16. თვითოეულ ადამიანს უნდა     –     უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის, 

შემდეგ კი     –     დახმარების იმედი. 

17. მოუსვენარი ადამიანი ხანდახან     –     დროს, იმიტომ, რომ     –     ჩქარობს. 

18. თუ კი პასუხისმგებლობა საქმეში     –     შესაბამისად ხელფასიც     –     მაღალი. 

19. პრაქტიკული ადამიანი უფრო მეტად    –    სამეცნიერო კვლევების    –     , 

ვიდრე იმ     –     რომელთა დახმარებითაც ისინი იქნა აღმოჩენილი. 

20. თუ ერთ მოვლენას წინ     –     მეორე მოვლენა და არის მისი გამომწვევი 

მიზეზი, მაშინ მათ დამოკიდებულებას     –     უწოდებენ. 
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ტესტი 4 

 

თუ ორ სიტყვას აქვს ერთნაირი ან ძალიან მსგავსი მნიშვნელობა, დაწერე მათ შორის 

ასო ს. თუ კი მათ აქვთ განსხვავებული მნიშვნელობა, დაწერე მათ შორის ასო ა. 

                                                               ს/ა 

მდიდარი  ღარიბი 1.  
საყვარელი  სასიამოვნო 2.  
სწრაფი  ნელი 3.  
ყველაფერი  არაფერი 4.  
მამაცი  გაბედული 5.  
სწორი  კლაკნილი 6.  
კითხვა  პასუხი 7.  
მყარი  თხიერი 8.  
ბრტყელი  სწორი 9.  
დაწოლა  ადგომა 10.  
სიყვარული  სიძულვივი 11.  
განათლებული  უსწავლელი 12.  
შორი  ახლო 13.  
კეთილმოსურნე  შურიანი 14.  
ნაწილი  წილი 15.  
შინაგანი  გარეგანი 16.  
გარეწარი  პატიოსანი 17.  
გონება  მონაპოვარი 18.  
ნებადართული  აკრძალული 19.  
მსგავსი  განსხვავებული 20.  
ბრაზიანი  ფეთქებადი 21.  
ცოცხალი  მოძრავი 22.  
სილამაზე  საუცხოო 23.  
უმწეო  დაბნეული 24.  
კამათი  ჩხუბი 25.  
კანონზომიერება  რეგულირება 26.  
პატიება  დასჯა 27.  
მოხერხებული  ხელმარჯვე 28.  
შეხედულება  აზრი 29.  
დაქვეითება  შემცირება 30.  
უდარდელი  უპასუხისმგებლო 31.  
დათანხმება  მოწონება 32.  
მომსვლელი  მუდმივი 33.  
განუწყვეტელი  მუდმივი 34.  
გამაღიზიანებელი  სტიმული 35.  
განთქმული  პოპულარული 36.  
მიზეზი  შედეგი 37.  
შეზღუდვა  ზეწოლა 38.  
არსებითი  მეორეხარისხოვანი 39.  
თანატოლი  თნამედროვე 40.  
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ტესტი 5 

 

ყურადღებით წაიკითხე თითოეული რიცხვთა რიგი და ორ თავისუფალ ადგილას 

ჩაწერე ისეთი ორი რიცხვი, რომელიც გააგრძელებს მოცემულ რიცხვთა რიგს. 

 

4 5 6 7 8 9   1  

10 15 20 25 30 35   2  

9 8 7 6 5 4   3  

8 8 6 6 4 4   4  

4 8 12 16 20 24   5  

9 4 8 4 7 4   6  

2 5 8 11 14 17   7  

25 25 22 22 19 19   8  

7 8 12 13 17 18   9  

1 2 4 8 16 32   10  

21 18 16 13 11 8   11  

2 3 5 8 12 17   12  

14 16 15 17 16 18   13  

23 22 20 19 17 16   14  

16 8 4 2 1 1/2   15  

19 15 17 13 15 11   16  

13 14 12 15 11 16   17  

2 4 8 14 22 32   18  

24 21 19 18 15 13   19  

2 4 6 12 14 28   20  
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ტესტი 6 

ყურადღებით წაიკითხეთ პირველი 3 სიტყვა თითოეულ სტრიქონში. ორი სიტყვა 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან, მოუძებნე მესამე სიტყვას ისეთი წყვილი მეოთხე სვეტიდან, 

რომელიც იგივე კავშირში იქნება, რაც აქვთ პირველ და მეორე სიტყვას ერთმანეთთან და 

გაუსვი ხაზი. 

ლამფა ნათება ღუმელი დოგმა, ოთახი, გათბობა, კედელი 1  
მგზავზობა მანქანა ფრენა სადგური, თვითმფრინავი, ქალაქი, 

აეროდრომი 
2  

კრაზანა მწერი კობრა მწერი, გველი, ძუძუმწოვარი, შხამი 3  
მლაშე მარილი ტკბილი მJავე, მწარე, პური, შაქარი 4  
საქართველო თბილისი რუსეთი პრაღა, იაროსლავლი, მოსკოვი, ბუდაპეშტი 5  
პირი სახე ქუსლი ადამიანი, ფეხი, სიარული, სხეული 6  
თებერვალი მარტი სამშაბათი კვირა, თვე, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი 7  
სტაფილო ბოსტნეული ია ბაბუაწვერა, ყვავილი, ველი, სურნელოვანი 8  
საწყობი საქონელი კარადა კლუბი, პალტო, ვეფხვი, მატლი 9  
თევზი წყალი ფრინველი კუდი, მწერი, ჰაერი, მატლი 10  
3 30 40 100, 1000, 400, 4000 11  
მუხა ფოთლები ნაძვის ხე ფიჭვი, წიწვები, ღერო, ხე 12  
ხილი მოკრეფა თევზი ორაგული, შეწვა, დაჭერა, ანკესი 13  
დამჯერე შექება ცელქობა დასჯა, მასწავლებელი, მოსწავლე, მერხი 14  
საათი დრო ბარომეტრი ამინდი, ჭექა-ქუხილი, წნევა, შკალა 15  
სურათი კედელი ჭაღი ჭერი, ლამფა, ბროლის, ყვითელი 16  
სიცხე მტვერი წვიმა ღრუბელი, ზაფხული, მზე, ტალახი 17  
ციგურები ყინული იახტა მდინარე, კვირა, წყალი, ზაფხული 18  
მხატვარი ფუნჯი მჭედელი შავი, ცეცხლი, გრდემლი, ზაფხული 19  
ჭამა საჭმელი დალევა წყურვილი, ჩაი, საუზმე, სასმელი 20  
ფერმერი პური მემაღაროვე მაღარო, წისქვილი, ქვანახშირი, ნახირი 21  
ჩრდილოეთი სამხრეთი ა გ ჩ წ ჰ 22  
წუთი საათი დრო წმ. დღე, დრო, ისარი 23  
ნერწყვი საჭმელი ოფლი შუბლი, წვეთი, ლიმონი, დატვირთვა 24  
6 30 5 15, 55, 25, 50 25  
ვარჯიში ძლიერი ზარმაცი სუსტი, სპორტი, ნელი, უსაქმურობა 26  
ქალაქი სახლი მინდორი სოფელი, თავთავი, თაგვი, სიცხე 27  
კეთილი ბოროტი დახმარება პატიოსანი, მუშაობა, სასიამოვნო, ზიანის 

მოტანა 
28  

პატივისცემა სიძულვილი მეგობარი მტერი, სიყვარული, ავადმყოფობა, 
სიძულვილი 

29  

ბატალიონი მეთაური ქარხანა მუშა, დეპუტატი, დირექტორი, ოსტატი 30  
კოვზი წვნიანი დანა ჩანგალი, ხელსაწყო, პური, თეფში 31  
ლამაზი მახინjი მაღალი გრძელი, მოკლე, დაბალი, მთა 32  
დაფა ცარცი ქაღალდი რვეული, წერა, ფანქარი, წიგნი 33  
მგელი ცხვარი კატა კურდღელი, თაგვი, ძაღლი, სახურავი 34  
სისუსტე ძალა მოსვენება ავადმყოფობა, სიზარმაცე, მოძრაობა 35  
შეძენა გაყიდვა მოპოვება ფული, ხელფასი, დაკარგვა, ვაჭრობა 36  
ქვევით ზევით იატაკი ოთახი, ჭერი, ლინოლიუმი, დახვეტა 37  
მცენარე ბალახის 

მჭამელი 
ბალახის 
მჭამელი 

ძროხა, ჩვილი, მტაცებელი, ქვეწარმავალი 38  

დაბადება სიკვდილი დასაწყისი ცხოვრება, ბავშვი, დასასრული, დაშლა 39  
საეჭვო შესაძლებელი მცდარი ნაცნობი, უცხო, შესაძლებელი, უტყუარი 40  
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ტესტი 7 

ცარიელ უჯრებში ყოველი ნიშნის ქვემოთ მიმდევრობით ჩაწერე ისეთივე ციფრები, 

რომლითაც არის აღნიშნული შესაბამისი ნიშნები გასაღებში. 

 

 

ტესტირების შედეგების დამუშავების და მათი ანალიზის შესახებ იხილეთ 

სავალდებულო ლიტ. 7- გვ.66-დან 89-ჩათვლით (საგნის სილაბუსში). 
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შედეგების ანალიზი 

 

მონაცემთა დამუშავება ხდება პასუხების ნიმუშის  გამოყენებით, რომელიც თან ახლავს 

ტესტს. სწორად შესრულებული დავალებების რაოდენობა წარმოადგენს პიველად შედეგს, 

რომელთა საფუძველზეც გამოითვლება მოცემული სუბტესტის მიხედვით მოსწავლის მიერ 

მიღებული ქულები. საბოლოო შედეგის მისაღებად იკრიბება შვიდივე სუბტესტის მიხედვით 

მიღებული ქულა.თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით. 

გაითვალისწინეთ!  

1. 3სუბტესტში- ,,ცნებათა შორის განსხვავებისა და მსგავსების განსაზღვრა’’- 

შეფასებისას სტანდარტულად ერთი ქულა უნდა მიანიჭოთ დავალებას იმ 

შემთხვევაში, როცა სწორად შესრულებილი დავალებები აღემატება არასწორად 

შესრულებულ დავალებებს. ხოლო როცა არასწორად შესრულებული დავალებები 

მეტია ან ტოლი სწორად შესრულებული დავალებების - შედეგი უნდა განულდეს. 

2. 7 სუბტესტში-,,სიმბოლოები’’-სწორად აღნიშნილი სიმბოლოების რიცხვი უნდა 

გადამრავლდეს 0.2-ზე. მაგ თუ 200სიმბოლო აღინიშნა სწორად შედეგი იქნება 

200x0.2=40 ქულა. 

 

ინდივიდუალური შედეგების შესაფასებლად გამოიყენება ასაკობრივი ნორმების ემპირიული 

მონაცემები. (რუსეთის მოსწავლეთა მონაცემების მიხედვით) 

 

5კლასი 

ნორმაზე მაღლა-100ქულა და ზევით 

ასაკობრივი ნორმა-80-100ქულა 

ნორმასთან ახლოს-60-79ქულა 

დაბალი დონე- 40-59ქულა 

ძალიან დაბალი დონე-39-ზე დაბალი 

6კლასი 

ნორმაზე მაღლა-110ქულა და ზევით 

ასაკობრივი ნორმა-90-110ქულა 

ნორმასთან ახლოს-70-89ქულა 

დაბალი დონე- 50-69ქულა 

ძალიან დაბალი დონე-49-ზე დაბალი 
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3კლასი 

ნორმაზე მაღლა-90ქულა და ზევით 

ასაკობრივი ნორმა-70-90ქულა 

ნორმასთან ახლოს-50-69ქულა 

დაბალი დონე- 30-49ქულა 

ძალიან დაბალი დონე-29-ზე დაბალი 

pasuxebis nimuSebi 

1 

ინსტრუქცია 

2 

არითმეტიკა 

3 

წინადადება 

1. 8 1. 22 1. თიბავენ 

2.   
2. 7 2. დღეა 

3. რ 3. 8 3. ცხოველია 

4. ახალგაზრდა 4. 15 4. გოგო 

5. ჩადის 5. 320 5. ჩიტები, დებენ 

6. 2 6. 5000 6. რომელიც, სურათები 

7. დილა 7. 12 7. სიხარულას, სამუშაო 

9.   არა 8. 480 8. თუ, ხვალ 

10.  ≠ 24 9. 6 9. დაინახო, როცა, მზე 

11. ≠ ბ 10. 10 10. ეელი, მთავრდება 

12.  კი 11. 14 11. უფრო, ძვირია 

13.  5 12. 65 12. პრობაა 

14.  თევზი 13. 17 13. უნდოდა, რადგან, ფული 

15.  ხ 14. 60 14. საუკუნის დასაწყისი 

16.   15. 8 15. მისცე, რთულია 

17. > < 16. 24 16. იმედი, სხვისი 

18. ფერი 17. 4 17. კარგავს, ძალიან 

19. 20. 

    

18. ¼1/4 18. დიდია, მაღალია 

19. 2,5 19. დაინტერესებულია 

20. 72 20. უსწრებს, მიზეზს 
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4 

განსხვავება 

5 

რიცხვითი რიგები 

6. ანალოგები 

1. ა 21. ს 1. 10 11 1. გათბობა 21.  ქვანახშირი 

2. ს 22. ს 2. 40 45 2. თვითმფრინავი 22.  ჰ 

3. ა 23. ს 3. 3 2 3. გველი 23.  დღე 

4. ა 24. ს 4. 2 2 4. შაქარი 24.  დათვირთვა 

5. ს 25. ს 5. 28 32  5. მოსკოვი 25.  25 

6. ა 26. ს 6. 6 4 6. ფეხი 26.  სუსტი 

7. ა 27. ა 7. 20 23 7. ოთხშაბათი 27.  თავთავი 

8. ა 28. ს 8. 16 16 8. ყვავილი 
28.  ზიანის 

მoტანა 

9. ს 29. ს 9. 22 23 9. პალტო 29.  მტერი 

10. ა 30. ს 10. 64 128 10.  ჰაერი 30.  დირექტორი 

11. ა 31. ს 11. 6 3 11.  400 31.  პური 

12. ა 32. ს 12. 23 30 12.  წიწვები 32.  დაბალი 

13. ა 33. ა 13. 17 19 13.  დაჭერა 33.  ფანქარი 

14. ა 34. ს 14. 14 13 14.  დასჯა 34.  თაგვი 

15. ს 35. ს 15. 1/4 1/8 15.  ამინდი 35.  მოძრაობა 

16. ა 36. ს 16. 13 9 16.  ჭერი 36.  დაkარგვა 

17. ა 37. ა 17. 10 17 17.  ტალახი 37.  ჭერი 

18. ს 38. ს 18. 44 58 18.  წყალი 38.  მტაცებელი 

19. ა 39. ა 19. 12 9 19.  ცეცხლი 39.  დასასრული 

20. ა 40. ს 20. 30 60 20.  სასმელი 40.  უტყუარი 
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ლექცია  XIV 

მეთოდიკები მოზარდის პიროვნების თავისებურებების შესასწავლად 

  

1. ადამიანების პიროვნულ-ტიპოლოგიური კუთვნილების განსაზღვრა 

 

ადამიანის პიროვნულ-ტიპოლოგიური კუთვნილების განსაზღვრისათვის 

გამოიყენება ნ. აიზეკის კითხვარი (ე. მაქსიმენკოს ადაპტირებული ვარიანტი, 1976). 

კითხვარი შეაფასებს პიროვნების ინდივიდუალურ ტიპოლოგიურ კუთვნილებას (ექსტრა და 

ინტროვერსია), ნევროტიულობის ხარისხს (მცირე, ზომიერი და გამოხატული) და სიცრუის 

მაჩვენებელს. 

ინტროვერსია გამოვლინდება პიროვნების „ჩაკეტილობით“, ემოციების ვექტორი 

მიმართულია შინაგანი სამყაროსადმი: გამოხატულია მიდრეკილება თვითშეფასებისა და 

ინტროსპექციისადმი, ნაკლები კომუნიკაბელურობა, მცირე ინტერესი (ან საერთოდ არ 

არსებობს) სხვა ადამიანებისა და სხვა გამღიზიანებლების მიმართ. 

ექსტრავერსია ვლინდება პიროვნების მიმართულობით სოციალური გარემოსადმი, 

მიდრეკილებით უშუალოდ ემოციური რეაქციებისადმი, ძვრადობით და 

კომუნიკაბელურობით, ხასიათის ხშირი მერყეობით, პიროვნების ადეკვატურ რეალისტური 

ტენდენციებით. 

ნევროტიულობა გულისხმობს ემოციურ-ფსიქოლოგიურ არამდგრადოიბას 

იპოქონდრიისადმი ან პირიქით, შინაგანი/გარეგანი აქტივობების არამოტივირებულ 

აფეთქებას, ქცევის გარკვეულ არაორგანიზებულობას, მოქმედებათა იმპულსარობას, 

მიდრეკილებას ფობიური რექციებისა და შინაგანი შფოთვისადმი. 

სიცრუე გულისხმობს ადამიანის ლტოლვას – გამოიყურებოდეს უკეთესად. 

ორიენტაციას გარშემო მყოფთა მხრივ დადებით შეფასებაზე და გამოკვლევის მომენტში, 

უმეტესად ვლინდება ტესტის კითხვებზე არაგულწრფელი პასუხებით. 

აიზენკის კითხვარი მოიცავს 57 შეკითხვას. თითოეული მათგანი საჭიროებს 

ერთნიშნა პასუხს – „დიახ“ -  ან „არა“ - . პასუხების ანალიზით („გასაღების“ საშულებით) 

მკვლევარი დაადგენს და შეაფასებს ზემოთ აღწერილ მაჩვენებლებს. 

 

გვარი – – – – – – – – – – –  სახელი – – – – – – – – –   მამის სახელი – – – – – – – – – – –  

ასაკი – – – – – – – – – – –   პროფესია – – – – – – – – – – –  სქესი – – – – – – – – – – –  

 



 112 

 

ინსტრუქცია 

 

თქვენ გეძლევათ რამდენიმე კითხვა, თითოეულ კითხვაზე უპასუხეთ მხოლოდ „კი“-  ან 

„არა“ - , ყოველი კითხვის შემდეგ თქვენი პასუხი აღნიშნეთ „კი“-  ან „არა“ - -ზე წრის 

შემოვლებით. 

პასუხების გასაცემად ნუ დახარჯავთ ბევრ დროს, აქ არ არსებობს კარგი და ცუდი პასუხები, 

იმდენად რამდენადაც ეს კითხვარი თქვენი გონებრივი შესაძლებლობების გამოსავლენად არა 

მოწოდებული. 

თქვენ ყველა კითხვაზე საპასუხოდ უნდა გეყოთ რამდენიმე (5-8) წუთი. 

არ დატოვოთ არცერთი კითხვა უპასუხოდ. 

1. ხშირად ხომ არ გიზიდავთ ახალი შთაბეჭდილებები, რათა გაერთოთ, განიცადოთ 

ძლიერი გრძნობები? 

2. ხშირად ხომ არ განიცდით, რომ საჭიროებთ მეგობრებს, რომლებიც თქვენ გაგიგებენ, 

გაგამხნევებენ, გითანაგრძნობენ? 

3. თვლით თუ არა თქვენს თავს უდარდელ ადამიანად? 

4. გიჭირთ თუ არა უარის თქმა თქვენს განზრახვაზე? 

5. ფიქრობთ თუ არა აუჩქარებლად თქვენს საქმეებზე, ხომ არ გირჩევნიათ მოიცადოთ, 

სანამ მოქმედებას დაიწყებდით? 

6. ყოველთვის ასრულებთ თუ არა დაპირებას მაშინაც კი, როცა იგი თქვენთვის 

სასარგებლო არაა? 

7. ხშირად ხომ არა გახასიათებთ გუნებაგანწყობილების ცვლილება, დაწეული (ცუდი) 

გუნებიდან აწეულ (კარგ) გუნებაზე გადასვლა? 

8. ჩვეულებრივ სწრაფად მოქმედებთ, ლაპარაკობთ და არ კარგავთ დიდ დროს 

მოფიქრებისთვის? 

9. ხომ არ გაგჩენიათ ოდესმე გრძნობა, რომ თქვენ უბედური ადამიანი ხართ; თუმცა 

ამისათვის სერიოზული მიზეზი არ იყო? 

10. სწორია თუ არა, რომ თქვენ „ნაძლევის“ -  შემთხვევაში შეგიძლიათ იკისროთ 

ყველაფერი? 

11. შეკრთებით თუ არა, როცა გინდათ გაიცნოთ მოპირდაპირე სქესის ადამიანი, 

რომლისადმი თქვენ სიმპათიურად ხართ განწყობილი? 

12. თუ ყოფილა შემთხვევა, გაბრაზებისას, გამოსულხართ წონასწორობიდან? 

13. ხშირად ხომ არ მოქმედებთ მოუფიქრებლად მომენტის ზეგავლენით? 
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14. ხშირად ხომ არ გაწუხებთ ფიქრი, რომ თქვენ „ეს -  არ უნდა გეთქვათ,“ „ეს -  არ უნდა 

გექნათ?“ 

15. წიგნის კითხვა გირჩევნიათ, ადამიანებთან შეხვედრას? 

16. მართალია თუ არა, რომ თქვენ ადვილად გეწყინებათ? 

17. გიყვართ თუ არა თქვენ ხშირად მეგობართა წრეში ყოფნა? 

18. მოგდით თუ არა ზოგჯერ ისეთი ფიქრები, რომელთა გაზიარება სხვებისათვის, 

თქვენთვის არაა სასურველი? 

19. მართალია თუ არა, რომ თქვენ ზოგჯერ იმდენად სავსე ხართ ენერგიით, რომ ხელში 

გიდუღთ ყველაფერი. ზოგჯერ კი გრძნობთ სრულ მოშვებას, მოთენთილობას? 

20. ცდილობთ თუ არა შეზღუდოთ თქვენი ნაცნობების წრე უახლოესი მეგობრების მცირე 

რიცხვით? 

21. ოცნებობთ თუ არა ბევრს? 

22. როდესაც თქვენ გიყვირიან, პასუხობთ თუ რა თქვენც ყვირილით? 

23. მუდამ ხომ არ გაქვთ ისეთი გრძნობა, რომ თქვენ რაღაცაში დამნაშავე ხართ? 

24. თვლით თუ არა, რომ ყველა თქვენი ჩვეულება კარგია? 

25. შეგიძლიათ თუ არა  მისცეთ თავისუფლება თქვენს გრძნობებს და უდარდელად 

გაატაროთ დრო ამხანაგთა მხიარულ წრეში? 

26. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ თქვენი ნერვები უკიდურესობამდე დაძაბულია? 

27. ითვლებით თუ არა თქვენ ცოცხალ, მხიარულ ადამიანად? 

28. მას შემდეგ, რაც საქმე უკვე დამთავრებულია, ხშირად ხომ არ უბრუნდებით მასზე 

ფიქრს, რომ თქვენ შეგეძლთ იგი უკეთესად გაგეკეთებინათ? 

29. გრძნობთ თუ არა მშვიდად თავს, როცა იმყოფებით დიდ კომპანიაში? 

30. არის თუ არა შემთხევა, რომ თქვენ ავრცელებთ გაგონილს? 

31. ხომ არ გაწუხებთ უძილობა იმის გამო, რომ თავში გიტრიალებთ სხვადასხვა აზრები? 

32. რაიმეს გასაგებად სხვასთან მიმართვის ნაცვლად წიგნში ჩახედვას ამჯობინებთ? 

33. ხშირად განიცდით თუ არა შინაგან მღელვარებას? 

34. გიყვართ თუ არა ისეთი მუშაობა რომელიც თხოულობს დიდ დაძაბვას? 

35. ხომ არ მოგიცავთ ზოგჯერ ჟრუანტელი? 

36. ყოველთვის ამბობთ თუ არა მართალს? 

37. უხერხულად ხომ არ გრძნობთ თავს ისეთ კომპანიაში, სადაც ყველანი ერთმანეთს 

ამასხარავებენ? 

38. ადვილად ხომ არ ღიზიანდებით? 

39. გიყვართ თუ არა საქმე, რომელიც თხოულობს სწრაფ მოქმედებას? 
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40. მართალია თუ არა, რომ ხშირად მოსვენებას არ გაძლევთ ფიქრები სხვადასხვა 

უსიამოვნებაზე და საშინელებებზე, რომელნიც შეიძლება მომხდარიყო, თუმცა ყველაფერი 

დასრულდა კარგად? 

41. მართალია თუ არა, რომ თქვენ ხართ აუჩქარებელი ხართ მოძრაობებში და 

რამდენადმე ნელი? 

42. დაგიგვიანებიათ თუ არა სამუშაოზე, ან შეხვედრაზე ვინმესთან? 

43. ხშირად ხო მარ გესიზმრებათ კოშმარები (საშინელი სიზმრები)? 

44. მართალია თუ არა, რომ თქვენ იმდენად გიყვართ მასლაათი, რომ არ გაუშვებთ 

ხელიდან შემთხვევას გამოესაუბროთ უცხო ადამიანს? 

45. თუ გაწუხებთ რაიმე ტკივილი? 

46. თუ შეწუხდებოდით მეგობრების დიდი ხნის უნახაობით? 

47. თუ თვლით თავს ნერვიულ ადამიანად? 

48. ნაცნობებში თუ არის ისეთი ადამიანი, რომელიც თქვენ გარკვევით არ მოგწონთ? 

49. თქვენ საკუთარ თავში დაჯერებული ხართ? 

50. ადვილად გწყინთ თქვენი ნაკლის ან თქვენი შრომის კრიტიკა? 

51. ძნელია თუ არა განიცადოთ ჭეშმარიტი სიამოვნება ისეთ ღონისძიებაში, რომელშიც 

მონაწილეობს ბევრი ადამიანი? 

52. გაწუხებთ თუ არა გრძნობა, რომ თქვენ სხვებზე უარესი ხართ? 

53. თუ შეძლებდით მოწყენილი კომპანიის გამოცოცხლებას? 

54. არის თუ არა შემთხვევა, რომ ლაპარაკობთ ისეთ რამეზე, რაშიც მთლიანად არ ხართ 

დარწმუნებული? 

55. სწუხართ თუ არა საკუთარ ჯანმრთელობაზე? 

56. გიყვართ თუ არა სხვებზე გახუმრება? 

57. ხომ არ გაწუხებთ უძილობა? 
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გასაღები 

აიზენკის კითხვარის შედეგების ანალიზისათვის 

თუ სიცრუის შკალის პასუხებით მოგროვდა 5 და მეტი ქულა, მაშინ გამოკვლევის შედეგები 

ცრუა და ანალიზის გაგრძელება არ ღირს. 

 

 თუ ექტრავერსია – ინტერსიის (ე-ი) შკალის პასუხებით მოგროვდა: 

1 – 7 ქულა – გამოხატულია ინტროვერსია 

8 – 11 ქულა – ზომიერი ინტროცერსია 

12 – 15 ქულა – ზომიერი ექსტრავერსია 

16 – 21 ქულა – გამოხატულკი ექსტრავერსია 

თუ ნეიროტიზმის შკალის პასუხებით მოგროვდა: 

1 – 6 ქულა – მცირედ გამოხატული ნეიროტიზმი 

7 – 11 ქულა – ზომიერი ნეიროტიზმი 

12 – 21 ქულა – გამოხატული ნეიროტიზმი 

გამოკვლევის შედეგები:   I. თვითშეფასებით. 

     II. აიზენკოს კითხვარის მიხედვით. 

 

 

 

ექსტრავერსი - ინტროვერსია  

კი (+)  - 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 

არა (-) -  5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51 

ნეიროტიზმი (ემოციონალური სტაბილურობა-არასტაბილურობა) 

კი (+)  - 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 

სიცრუის შკალა  

კი (+) -  6, 24, 36 

არა (-)  - 12, 18, 30, 42, 48, 54 
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2. კითხვარი ადამიანის პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის ხარისხის განსაზღვრისათვის 

 

ჩ. დ. სპილბერგერისა და ი. ლ. ხანინის კითხვარი გამოიყენება ადამიანის პიროვნული და 

სიტუაციური შფითვის ხარისხის განსაზღვრისათვის. 

პიროვნული შფოთვა მოიაზრება ინდივიდის ხასიათის შედარებითი მდგრადობის 

მაჩვენებლად და გულისხმობს ადამიანის წინასწარგანწყობას შფოთვისადმი, მოვლენების 

ფართო წრის აღქმას, როგორც საფრთხის ელემენტებისა და შესაბამისად, ამ სიტუაციებზე 

რეაგირებს მშფოთვარე მდგომარეობის სხვადასხვა ხარისხით. 

სიტუაციური შფოთვა გულისხმობს პიროვნების შფოთვის ხარისხს გამოკვლევის 

(დაკვირვების) მოცემულ ეტაპზე. 

ჩ. დ. სპილბერგერისა და ი. ლ. ხანინის ტესტის შედეგებით შეიძლება ვიმსჯელოთ ადამიანის 

პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის დაბალი, საშუალო და მაღალი ხარისხის შესახებ. 

 

გამოკვლევისათვის საჭიროა: სპილბერგერისა და ხანინის კითხვარი, გამოკვლევის ბარათი, 

კითხვარის გასაღები და მისი განმარტებანი. 

 

გამოკვლევის მსვლელობა: I. გთხოვთ, თვითდაკვირვების და თვითშეფასების პრინციპით 

მიუთითოთ, თქვენი აზრით, როგორია თქვენი პიროვნული შფოთვის ხარისხი და 

სიტუაციური შფოთვის ხარისხი მოცემულ მომენტში. 

II. გთხოვთ შეავსოთ გამოკვლევის ბარათი. გთხოვთ უპასუხოთ მკვლევარის მიერ დასმულ 

დებულებებს გამოკვლევის ბარათში მოცემული ალტერნატიული პასუხებიდან ერთ-ერთის 

დაფიქსირებით (რომელიც ყველაზე მეტად ჭეშმარიტია. საერთოდ პიროვნული შფოთვის 

განსაზღვრისათვის და მოცემულ მომენტში – სიტუაციური შფოთვის განსაზღვრისათვის). 

გამოკითხვის დასრულების შემდგომ განსაზღვრეთ თქვენი პიროვნული და სიტუაციური 

შფოთვა შესაბამისი კრიტერიუმებით (დაბალი, საშუალო, მაღალი რეკომენდირებულია 

ერთგვაროვანი პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის ხარისხის მქონე პირთა სიტუაციური 

შფოთვის განმეორებითი გამოკვლევა ჩატარდეს განსხვავებული ფსიქოემოციური სტატუსის 

პირობებში. 
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გამოკვლევის შედეგები:L  I. თვითშეფასების მიზედვით: 

პიროვნული შფოთვა – – – – – – – – – – – – – – – – –  

სიტუაციური შფოთვა – – – – – – – – – – – – – – – –  

II. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით: 

პიროვნული შფოთვა – – – – – – – – – – – – – – – – –  

სიტუაციური შფოთვა – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

 

 

სიტუაციური, აწმყო შფოთვის ხარისხის განსაზღვრისათვის პირდაპირი კითხვების ქულათა 

ჯამს უნდა გამოვაკლოთ არაპირდაპირი კითხვების (ვარკვლავიანი*) ქულათა ჯამი და 

დავუმატოთ 50; მიღებული რიცხვი შეესაბამება სიტუაციური შფოთვის ხარისხის 

მაჩვენებელს (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით. 

 

პიროვნული შფოთვის ხარისხის განსაზღვრისათვის პირდაპირი კითხვების ქულათა ჯამს 

უნდა გამოვაკლოთ არაპირადპირი კითხვების (ვარკვლავიანი*) ქულათა ჯამი და 

დავუმატოთ 35; მიღებული რიცხვი შეესაბამება პიროვნული შფოთვის ხარისხის 

მაჩვენებელს (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით. 

 

დაბალი 

0 – 30  

საშუალო 

31 – 45  

მაღალი 

46 და მეტი 
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სიტუაციური შფოთვის სკალა 
 

N გამონათქვამები სრულ. 
არა 

ალბათ 
ასეა 

სწორია სავსებ. 
სწორია 

1  მე მშვიდად ვარ 1 2 3 4 
2  მე უშიშრად ვარ 1 2 3 4 
3  მე დაძაბული ვარ 1 2 3 4 
4  მე ვნანობ 1 2 3 4 
5  მე ცუდ გუნებაზე ვარ 1 2 3 4 
6  მე თავისუფლად ვგრძნობ თავს 1 2 3 4 
7  მე ყველაფერი მაღელვებს 1 2 3 4 
8  მე მოსვენებული ვარ 1 2 3 4 
9  მე ვშფოთავ 1 2 3 4 
10  მე კარგად ვგრძნობ თავს 1 2 3 4 
11  მე საკუთარ თავში დარწმუნებული ვარ 1 2 3 4 
12  მე ვნერვიულობ 1 2 3 4 
13  მე მოუსვენრად ვარ 1 2 3 4 
14  მე გაღიზიანებული ვარ 1 2 3 4 
15  მე არ ვარ დაძაბული, მოდუნებული ვარr 1 2 3 4 
16  მე კმაყოფილი ვარ 1 2 3 4 
17  მე ვწუხვარ 1 2 3 4 
18  მე ძლიერ აღგზნებული ვარ 1 2 3 4 
19  მე გახარებული ვარ 1 2 3 4 
20  მე მოცემულ მომენტში სიამოვნებას განვიცდი 1 2 3 4 
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პიროვნული შფოთვის სკოლა 
 

N გამონათქვამები თითქმ. 
არასდ. 

ხანდახან ხშირად თითქმ. 
ყოველ. 

1  მე უპირატესად სიამოვნებას განვიცდი 1 2 3 4 
2  მე სწრაფად ვიღლები 1 2 3 4 
3  მე იოლად ვტირი 1 2 3 4 
4  მე მსურს ვიყო სხვებივით ბედნიერი 1 2 3 4 
5  მე განვიცდი მარცხს იმის გამო, რომ სწრაფად 

ვერ ვიღებ გადაწყვეტილებას 
1 2 3 4 

6  მე თავს მხნედ ვგრძნობ 1 2 3 4 
7  მე მშვიდი, კონცენტრირებული ვარ 1 2 3 4 
8  სირთულეები იმდენად დამიგროვდა, რომ თავს 

ვერ ვართმევ 
1 2 3 4 

9  წვრილმანები ძლიერ მაღელვებს 1 2 3 4 
10  მე ბედნიერი ვარ 1 2 3 4 
11  მე ყველაფერი გულთან ახლოს მიმაქვს 1 2 3 4 
12  მე მაკლია დარწმუნებულობა საკუთარ თავში 1 2 3 4 
13  თავს უშიშრად ვგრძნობ 1 2 3 4 
14  მე ვცდილობ თავი ავარიდო კრიტიკულ 

სიტუაციებს 
1 2 3 4 

15  მე ჩვეულებრივ უგუნებოდ ვარ ხოლმე 1 2 3 4 
16  მე კმაყოფილი ვარ საკუთარი თავით 1 2 3 4 
17  ყოველგვარი წვრილმანიც სიამოვნებას 

მიკარგავს 
1 2 3 4 

18  იმედის გაცრუებით გამოწვეულ გრძნობებს 
დიდხანს ვერ ვივიწყებ 

1 2 3 4 

19  მე შემიძლია საკუთარი თავის ხელში აყვანა 1 2 3 4 
20  მე მიპყრობს ძლიერი ღელვა, როდესაც ჩემთვის 

მნიშვნელოვან პრობლემებზე ვფიქრობ 
1 2 3 4 
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„გასაღები“ 
 
ადამიანის პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის ხარისხი განსაზღვრისათვის 
 

ს.შ პ.შ 
დებულების 

N 
სრულებით 

არა 
ალბათ 

ასეა 
სწორია 

სავსებით 
სწორია 

დებულების 
N 

სრულებით 
არა 

ალბათ 
ასეა 

სწორია 
სავსებით 
სწორია 

1* 4 3 2 1 1* 4 3 2 1 
2* 4 3 2 1 2 1 2 3 4 
3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 
4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 
5* 4 3 2 1 5 1 2 3 4 
6 1 2 3 4 6* 4 3 2 1 
7 1 2 3 4 7* 4 3 2 1 
8* 4 3 2 1 8 1 2 3 4 
9 1 2 3 4 9 1 2 3 4 

10* 4 3 2 1 10* 4 3 2 1 
11* 4 3 2 1 11 1 2 3 4 
12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 
13 1 2 3 4 13 1 2 3 4 
14 1 2 3 4 14 1 2 3 4 
15* 4 3 2 1 15 1 2 3 4 
16* 4 3 2 1 16* 4 3 2 1 
17 1 2 3 4 17 1 2 3 4 
18 1 8 3 1 18 1 2 3 4 
19* 4 3 2 1 19* 4 3 2 1 
20* 4 3 2 1 20 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

3. მოზარდებთან აგრესიის დიაგნოსტირება 

 

მოტივაციური აგრესიის გამოვლენის პროგნოზირებისათვის გამოიყენება ა. ბასისა და დ. 

არკის კითხვარი. მათ წინამორბედების მოსაზრებებზე დაყრდნობით დიფერენცირებულად 

დაახასიათეს აგრესიულობა (აგრესიულობის ქვეშ იგულისხმება პიროვნების თავისებურება, 

რომელიც ხასიათდება დესტრექციული ტენდენციების არსებობით, ძირითადად 

სუბიექტური ურთიერთობის სფეროში) და მტრულობა (მტრულობის ქვეშ იგულისხმება 

რეაქცია, რომელიც ნეგატიურ გრძნობებსა და ადამიანებისა და მოვლენების ნეგატიურ 

შეფასებებს ავითარებს). ადგენდნენ რა კითხვარს, ბასმა და დ. არკმა აგრესიულობისა და 

მტრულობის  შემდეგი სახეები გამოყვეს: 
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1. ფიზიკური აგრესია  -  ფიზიკური ძალის გამოყენება სხვის წინააღმდეგ. 

2. ირიბი აგრესია  -  აგრესია შემოვლის გზით მიმართულია სხვა პირზე ან არავისზე არ 

არის მიმართული. 

3. გაღიზიანება  -  ნეგატიური გრძნობების გამოვლენისაკენ მზაობა პატარა 

აგზნებადობის შემთხვევაშიც (ფეთქეფადობა). 

4. ნეგატიზმი  -  ოპოზიციური მანერა ქცევაში, პასიური წინააღმდეგობიდან აქტიურ 

ბრძოლამდე დამყარებული წესებისა და კანონების წინააღმდეგ. 

5. წყენა  -  შური და ზიზღი გარშემომყოფებისადმი ნამდვილი ან გამოგონილი 

მოქმედებების გამო. 

6. ეჭვიანობა  -  მდგომარეობს ადამიანებისადმი ისეთ დამოკიდებულებაში, რომელიც 

მერყეობს დიაპაზონში უნდობლობიდან და სიფრთხილიდან იმაში დარწმუნებულობამდე, 

რომ სხვა ადამიანები გეგმავენ და მოაქვთ ზიანი. 

7. ვერბალური აგრესია  -  ნეგატიური გრძნობების გამოხატვა ყვირილის, წივილის, ასევე 

სიტყვიერი პასუხის (მუქარის) ფორმით. 

8. დანაშაულის გრძნობა  -  სუბიექტის დარწმუნება იმაში, რომ ის არის ცუდი ადამიანი, 

რომ იქცევა ბოროტად, ასევე სინდის ქეჯნის შეგრძნება. 

 

პასუხები ფასდება 8 შკალით შემდეგნაირად: 

1. ფიზიკური აგრესია 

კი=1, არა=0: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 და არა=1, კი=0: 9, 7. 

2. ირიბი აგრესია 

კი=1, არა=0: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 და არა=1, კი=0: 26, 49. 

3. გაღიზიანება 

კი=1, არა=0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 94, 72 და არა=1, კი=0: 11, 35, 49. 

4. ნეგატივიზმი 

კი=1, არა=0: 4, 12, 20, 28 და არა=1, კი=0: 36. 

5. წყენა 

კი=1, არა=0: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58. 

6. ეჭვიანობა 

კი=1, არა=0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 22, 59 და არა=1, კი=0: 33, 66, 74, 75. 

7. ვერბალური აგრესია 

კი=1, არა=0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 და არა=1, კი=0: 33, 66, 74, 75. 

8. დანაშაულის გრძნობა 
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კი=1, არა=0: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67. 

 

მტრულობის ინდექსში ითვლება მე-5 და მე-6 შკალები. აგრესიულობის (პირდაპირის ან 

მოტივაციურის) ინდექსში  -  1, მე-3 და მე-7 შკალა. აგრესიულობის ნორმად ითვლება მისი 

ინდექსის სიდიდე, რომელიც ტოლია 21±4. მტრულობის ნორმად  -  6, 5-7±3. 

მოცემული მეთოდიკით სარგებლობის დროს აუცილებელია დავიმახსოვროთ, რომ 

აგრესიულობა, როგორც პიროვნების ნიშანი და აგრესია, როგორც ქცევის აქტი, შეიძლება 

გაგაებულ იქნას პიროვნების მოტივაციურ-მოთხოვნილებისეული სფეროს ფსიქოლოგიური 

ანალიზის კონტექსტში, ამიტომ ა.ბასისა და დ.არკის ეს კითხვარი გამოყენებულ უნდა იქნას 

სხვა მეთოდიკებთან ერთად. მაგ.: ფსიქიკური მდგომარეობის პიროვნებისეულ ტესტთან 

(კეტელი, სპილბერგერი), პროექციულ მეთოდიკებთან და ა.შ. 

 

          ა. ბასი და დ. არკის კითხვარი 

უპასუხეთ კითხვებზე „კი“  ან „არა“ . 

 

1. ხანდახან მე არ შემიძლია მოვერიო სურვილს და უარი ვთქვა სხვისთვის ზაინის 

მიყენებაზე. 

2. ხანდახან ვჭორაობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც არ მიყვარს. 

3. მე ადვილად ვღიზიანდები, მაგრამ ადვილად ვწყნარდები. 

4. თუ მე არ მთხოვენ ტკბილად, მე არ ვასრულებ თხოვნას. 

5. მე ყოველთვის იმას არ ვღებულობ, რაც არ მეკუთვნის. 

6. მე ვიცი რასაც ლაპარაკობენ ადამიანები ჩემს ზურგს უკან. 

7. თუ მე არ მომწონს მეგობრების საქციელი, მე მათ ამას ვაგრძნობინებ ხოლმე. 

8. მე სინდისი მქეჯნის, როცა ვინმეს მოტყუება მიხდება. 

9. მე მგონი არ შემწევს უნარი, რომ ვინმეს დავარტყა. 

10. მე არასოდეს არ ვღიზიანდები იმდენად, რომ საგნები ვისროლო. 

11. სხვისი ნაკლის მიმართ ყოველთვის შემწყნარებელი ვარ. 

12. თუ მე არ მომწონს დამყარებული წესი, მე მინდა ის დავარღვიო. 

13. სხვებს შეუძლიათ ყოველთვის ისარგებლონ ხელსაყრელი მდგომარეობით. 

14. მე ვფრთხილობ უფრო მეტად იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩემს მიმართ უფრო 

მეგობრულ დამოკიდებულებაში არიან, ვიდრე მე ამას მოველოდი. 

15. მე ხშირად არ ვეთნხმები ადამიანებს. 

16. ზოგჯერ მე ისეთი აზრები მომდის, რომლებისაც მრცხვენია. 
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17. თუ ვინმე პირველი მომარტყავს, მე მას არ ვპასუხობ. 

18. როდესაც ვღიზიანდები, კარს ვიჯახუნებ. 

19. მე გაცილებით ფიცხი (გაღიზიანებადი) ვარ, ვიდრე ჰგონიათ. 

20. თუ ვინმეს თავი მოაქვს უფროსად, მე მას ყოველთვის საწინააღმდეგოდ ვექცევი. 

21. მე რამდენადმე მანაღვლებს ჩემი ბედი. 

22. მგონია, რომ ბევრ ადამიანს არ ვუყვარვარ. 

23. მე არ შემიძლია თავი შევიკავო დავისაგან, თუ ადამიანები არ მეთანხმებიან. 

24.  ადამიანები, რომლებიც თავს არიდებენ სამსახურს, დანაშაულის გრძნობა უნდა 

აწუხებდეთ. 

25. ის, ვინც შეურაცხმყოფას გვაყენებს მე და ჩემს ოჯახს, ჩხუბში მიწვევს. 

26. მე არ მეხერხება უხეში ხუმრობა. 

27. როდესაც დამცინიან, მრისხანება მიპყრობს. 

28. როდესაც ადამინებს თავი უფროსებად მოაქვთ, მე ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ისინი არ 

გაყოყოჩდნენ. 

29. თითქმის ყოველ კვირას ვხედავ ისეთ ადამიანს, რომელიც მე არ მომწონს. 

30. საკმაოდ ბევრ ადამიანს შურს ჩემი. 

31. მე მოვითხოვ, რომ ადამიანები პატივს მცემდნენ. 

32. მე მტანჯავს ის, რომ ჩემი მშობლებისათვის ცოტას ვაკეთებ. 

33. ადამიანები, რომლებსაც მუდმივად გამოვყავარ წონასწორობიდა, ღირსნი არიან, რომ 

„ცხვირში წკიპურტი ვკრა“ . 

34. სიბრაზისაგან არასოდეს ვხდები პირქუში. 

35. თუ ვინმე უარესად მექცევა ვიდრე ამას ვიმსახურებ, არ ვწუხდები. 

36. თუ ვინმეს წინასწორობიდან გამოვყავარ, ამას ყურადღებას არ ვაქცევ. 

37. ხანდახან შური მახრჩობს, თუმცა ამას არ ვამჟღავნებ. 

38. ზოგჯერ მეჩვენება, რომ დამცინიან. 

39. როდესაც ვბრაზობ, მაშინაც კი არ ვიყენებ უხეშ გამოთქმებს. 

40. მინდა, რომ ჩემი ცოდვები შეწყნარებული იყოს. 

41. მე იშვიათად ვუხდი სამაგიეროს, თუ გინდ ვინმემ მომარტყას. 

42. ზოგჯერ მწყინს, როცა ჩემებურად არ გამომდის. 

43. ზოგჯერ ადამიანები მაღიზიანებენ მხოლოდ თავიანთი არსებობით. 

44. არ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ნამდვილად ვერ ვიტანდე. 

45. ჩემი პრინციპია „არასოდეს ვენდო უცხოებს“ . 

46. თუ ვინმე მაღიზიანებს, მზად ვარ ყველაფერი ვუთხრა, რასც მასზე ვფიქრობ. 
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47. მე ბევრ ისეთ რამეს გავაკეთებ, რაზედაც შემდეგ ვნანობ. 

48. თუ გავბრაზდი, შემიძლია ვინემს დავარტყა. 

49. ბავშვობიდან არასოდეს არ ვავლენდი რისხვას, ფეთქებად ხასიათს. 

50. ხშირად თავს ვგრძნობ, როგორც დენთის კასრი, რომელიც მზად არის ასაფეთქებლად. 

51. რას ვგრძნობ ყველამ, რომ  იცოდეს, ჩამთვლიან ადამიანად, რომელთანაც ძნელია 

მუშაობა. 

52. მე ყოველთვის ვფიქრობ იმ საიდუმლო მიზეზებზე, რომლებიც აიძულებენ 

ადამიანებს რაღაც სასიამოვნო გააკეთონ ჩემთვის. 

53. როდესაც მიყვირიან, პასუხად მეც ყვირილა ვიწყებ. 

54. წარუმატებლობები მანაღვლებს. 

55. მე სხვებზე უფრო იშვიათად ვჩხუბობ. 

56. შემიძლია გავიხსენო შემთხვევა, როცა იმდენად გაბრაზებული ვიყავი, რომ ხელში 

მოხვედრილ ყველა საგანს ვამტვრევდი. 

57. ზოგჯერ ვგრძნობ, რომ მზად ვარ პირველმა დავიწყო ჩხუბი. 

58. ზოგჯერ ვგრძნობ, რომ ცხოვრება ჩემს მიმართ უასამართლოა. 

59. ადრე ვფიქრობდი, რომ ადამინების უმრავლესობა სიმართლეს ლაპარაკობდა, ახლა კი 

ამის აღარ მჯერა. 

60. მე მხოლოდ სიბრაზისას ვილანძღები. 

61. როდესაც არასწორად ვიქცევი, სინდისი მქეჯნის. 

62. თუ ჩემი სიმართლის დასაცავად ფიზიკური ძალის გამოყენება დამჭირდება, მე მას 

გამოვიყენებ. 

63. ზოგჯერ განრისხებას მაგიდაზე მუშტების დარტყმით გამოვხატავ. 

64. მე უხეში ვარ იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც არ მიყვარს. 

65. მე არ მყავს ისეთი მტრები, რომლებსაც ჩემთვის ზიანის მოყენება სურთ. 

66. მე არ შემიძლია ადამიანს მივუჩინო თავისი ადგილი, თუ გინდ ის ამას 

იმსახურებდეს. 

67. მე ხშირად ვფიქრობ, რომ არასწორად ვიცხოვრე. 

68. მე ვიცი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ჩხუბამდე მიმიყვანონ. 

69. წვრილმანებზე არ ვბრაზდები. 

70. მე იშვიათად ვფიქრობ იმაზე, რომ ადამიანებს ჩემი დამცირება და განრისხება სურთ. 

71. მე ხშირად მხოლოდ ვემუქრები ადამიანებს, თუმცა არ ვცდილობ მის სისრულეში 

მოყვანას. 

72. ბოლო დროს მე  მომაბეზრებელი  გავხდი. (აბეზარი ) 
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73. კამათისას ხშირად ხმას ვიმაღლებ. 

74. ჩვეულებრივ, ვცდილობ დავმალო ჩემი ცუდი დამოკიდებულება ადამიანების 

მიმართ. 

75. რამეზე დავის დაწყებას მირჩევნია დავეთანხმო. 
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სახელი, გვარი: 
ასაკი: 

 42. დიახ    არა 
43. დიახ    არა 
44. დიახ    არა 
45. დიახ    არა 
46. დიახ    არა 
47. დიახ    არა 
48. დიახ    არა 
49. დიახ    არა 
50. დიახ    არა 
51. დიახ    არა 
52. დიახ    არა 
53. დიახ    არა 
54. დიახ    არა 
55. დიახ    არა 
56. დიახ    არა 
57. დიახ    არა 
58. დიახ    არა 
59. დიახ    არა 
60. დიახ    არა 
61. დიახ    არა 
62. დიახ    არა 
63. დიახ    არა 
64. დიახ    არა 
65. დიახ    არა 
66. დიახ    არა 
67. დიახ    არა 
68. დიახ    არა 
69. დიახ    არა 
70. დიახ    არა 
71. დიახ    არა 
72. დიახ    არა 
73. დიახ    არა 
74. დიახ    არა 
75. დიახ    არა 

1. დიახ    არა 
2. დიახ    არა 
3. დიახ    არა 
4. დიახ    არა 
5. დიახ    არა 
6. დიახ    არა 
7. დიახ    არა 
8. დიახ    არა 
9. დიახ    არა 
10. დიახ    არა 
11. დიახ    არა 
12. დიახ    არა 
13. დიახ    არა 
14. დიახ    არა 
15. დიახ    არა 
16. დიახ    არა 
17. დიახ    არა 
18. დიახ    არა 
19. დიახ    არა 
20. დიახ    არა 
21. დიახ    არა 
22. დიახ    არა 
23. დიახ    არა 
24. დიახ    არა 
25. დიახ    არა 
26. დიახ    არა 
27. დიახ    არა 
28. დიახ    არა 
29. დიახ    არა 
30. დიახ    არა 
31. დიახ    არა 
32. დიახ    არა 
33. დიახ    არა 
34. დიახ    არა 
35. დიახ    არა 
36. დიახ    არა 
37. დიახ    არა 
38. დიახ    არა 
39. დიახ    არა 
40. დიახ    არა 
41. დიახ    არა 
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4. ქცევის სტრატეგიები კონფლიქტურ სიტუაციაში 

 

ტომასის ტესტი (კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარების საკუთარი სტილის 

განსაზღვრა) 

მოცემული ტესტის საშუალებით შესაძლებელია განისაზღვროს თქვენი საკუთარი 

ქცევის სტილი კონფლიქტურ სიტუაციაში. ყველა გამონათქვამის წაკითხვისას (ა, ბ) 

ამოირჩიეთ მათგან ის, რომელიც საკმაოდ მაღალი ხარისხით შეესატყვისება იმას, თუ როგორ 

იქცევით ან მოქმედებთ თქვენ ჩვეულებრივ კონფლიქტურ სიტუაციაში. 

 

კითხვარი 

 

1. ა) ზოგჯერ მე საშუალებას ვაძლევ სხვებს, თავის თავზე აიღონ 

პასუხისმგებლობა სადაო საკითხების გადასაწყვეტად. 

ბ) იმის მაგვივრად, რომ ვიმსჯელოთ თუ რაში სცილდება ჩვენი აზრები ერთმანეთს, 

მე ვცდილობ ჩემს ოპპონენტს ყურადღება მივაქცევინო იმაზე, რაშიც ვთანხმდებით ჩვენ 

ერთმანეთთან. 

2. ა) მე მონდომებული ვარ ვიპოვო კომპრომისული გადაწყვეტილება. 

ბ) მე ვცდილობ საქმე მოვაგვარო ყველას ინტერესის გათვალისწინებით, 

სხვა ადამიანისა და ჩემი საკუთარის. 

3. ა) ჩვეულებრივ მე დაჟინებით მივისწრაფი მივაღწიო ჩემსას. 

ბ) ზოგჯერ მე სხვა ადამიანის ინტერსების გამი მსხვერპლად ვწირავ საკუთარ 

ინტერესებს. 

4. ა) მე მონდომებული ვარ ვიპოვო კომპრომისული გადაწყვეტილება. 

ბ) მე ვცდილობ არ შეურაცხვყო სხვა ადამიანების გრძნობები. 

5. ა) როცა ვაგვარებ საკამათო სიტუაციას, მე ყოველთვის ვცდილობ მოვიპოვო 

სხვა ადამიანების მხარდაჭერა. 

ბ) მე ვცდილობ გავაკეთო ყველაფერი, რათა თავიდან ავიცილო უაზრო დაძაბულობა. 

6. ა) მე ვცდილობ გავექცე ჩემს უსიამოვნებას. 

ბ) მე ვცდილობ მივაღწიო ჩემსას. 

7. ა) მე ვცდილობ გადავდო სადაო საკითხის გადაწყვეტა იმისათვის, რომ ის 

თანდათან საბოლოოდ მოვაგვარო. 

ბ) მე შესაძლებლად ვთვლი დავთმო რამე, იმისათვის, რომ ჩემსას მივაღწიო. 



 129 

8. ა) ჩვეულებრივ მე დაჟინებით ვცდილობ მივაღწიო ჩემსას. 

ბ) უპირველეს ყოვლისა, ვცდილობ განვსაზღვრო ყველა სადაო საკთხი და შემხები 

ინტერესი. 

9. ა) ყოველთვის არ ღირს ინერვიული წამოჭრილი უთანხმოების გამო. 

ბ) მე თავს ძალას ვატან, რომ ჩემსას მივაღწიო. 

10. ა) მე მტკიცედ მივისწრაფი, რომ ჩემსას მივაღწიო. 

ბ) მე ვცდილობ ვიპოვო კომპრომისული გადაწყვეტილება. 

11. ა) უპირველეს ყოვლისა, მე მივისწრაფი მკვეთრად განვსაზღვრო ყველა სადაო 

საკითხი და შემხები ინტერესი. 

ბ) მე ვცდილობ დავაწყნარო სხვა და უმთავრესად შევინარჩუნო ჩვენი ურთიერთობა. 

12. ა) ხშირად მე გავურბივარ ისეთი პოზიციის დაკავებას, რომელსაც შეუძლია 

გამოიწვიოს დავა. 

ბ) მე შესაძლებლობას ვაძლევ სხვას რაღაც საკითხში მაინც დარჩეს საკუთარ აზრზე, 

თუკი მას აქვს შემხვედრი პოზიცია. 

13. ა) მე ვთავაზობ შუალედურ პოზიციას. 

ბ) მე მოვითხოვ, რომ ყველაფერი იყოს გაკეთებული ჩემებურად. 

14. ა) მე სხვას ვაცნობებ საკუთარ მოსაზრებას და მისი შეხედულებების შესახებ 

ვეკითხები. 

ბ) მე ვცდილობ სხვას ვუჩვენო ჩემი შეხედულებების ლოგიკა და უპირატესობა. 

15. ა) მე ვცდილობ დავამშვიდო სხვა და შევინარჩუნო ჩვენი ურთიერთობა. 

ბ) მე ვცდილობ გავაკეთო ყველაფერი აუცილებელი, რათა გავექცე დაძაბულობას. 

16. ა) მე ვცდილობ არ დავცინო სხვა ადამიანის გრძნობებს. 

ბ) მე ჩვეულებრივ ვცდილობ სხვა დავარწმუნო ჩემი პოზიციის უპირატესობაში. 

17. ა) ჩვეულებრივ მე დაჟინებით ვცდილობ ჩემსას მივაღწიო. 

ბ) მე ვცდილობ გავაკეთო ყველაფერი, რათა გვექცე უაზრო დაძაბულობას. 

18. ა) თუკი ეს გახდის სხვას ბედნიერს, მე მას მივცემ შესაძლებლობას თავისი 

გაიტანოს. 

ბ) მე სხვას მივცემ საშუალებას დარჩეს საკუთარ აზრზე თუკი მას აქვს შემხვედრი 

პოზიცია. 

19. ა) უპირველეს ყოვლისა მე ვცდილობ განვსაზღვრო ყველა სადაო საკითხი და 

შემხები ინტერესი. 

ბ) მე ვცდილობ გადავდო სადაო საკითხი იმისათვის, რომ დროთა განმავლობაში ის 

საბოლოოდ გადავწყვიტო. 
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20. ა) მე ვცდილობ დაუყონებლივ დავძლიო ჩვენი უთანხმოება. 

ბ) მე ვცდილობ ორივესათვის ვიპოვო სარგებლისა და დანაკარგის საუკეთესო 

შეთანხმება. 

21. ა) როცა მოლაპარაკებები მიმყავს, ვცდილობ ვიყო ყურადღებიანი სხვების 

მიმართ. 

ბ) მე ყოველთვის ვემხრობი იმას, რომ პრობლემა პირდაპირ იქნას განხილული. 

22. ა) მე ვცდილობ ვიპოვო პოზიცია, რომელიც ჩემი და სხვა ადამიანის პოზიციას 

შორის არის. 

ბ) მე ვიცავ საკუთარ პოზიციას. 

23. ა) როგორც ყოველთვის მე ვზრუნავ იმაზე, რომ დავაკმაყოფილო ყოველი 

ჩვენთაგანის სურვილი. 

ბ) ზოგჯერ მე სხებს საშუალებას ვაძლევ თავის თავზე აიღონ პასუხისმგებლობა 

სადაო საკითხის გადასაწყვეტად. 

24. ა) თუკი სხვა ადამიანების პოზიცია მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მას 

ხელს ვუწყობ (ხელს ვუმართავ). 

ბ) მე ვცდილობ სხვა დავარწმუნო წავიდეს კომპრომისზე. 

25. ა) მე ვცდილობ სხვა დავარწმუნო ჩემს სისწორეში. 

ბ) მიმყავს რა მოლაპარაკებები, ვცდილობ ვიყო ყურედღებიანი სხვისი არგუმენტის 

მიმართ. 

26. ა) მე ჩვეულებრივ ვთავაზობ შუალედურ პოზიციას. 

ბ) მე თითქმის ყოველთვის ვცდილობ დავაკმაყოფილო ყოველი ჩვენთაგანის 

ინტერესი. 

27. ა) ხშირად მივისწრაფი თავიდან ავიცილო დავა. 

ბ) თუკი ეს სხვა ადამიანს გახდის ბედნიერს, მაშინ მე მას მივცემ შესაძლებლობას 

დაიცვას საკუთარი აზრი. 

28. ა) ჩვეულებრივ მე დაჟინებით ვცდილობ მივაღწიო ჩემსას. 

ბ) ვაგვარებ რა სიტუაციას, მე ჩვეულებრივ ვცდილობ ვიპოვო მხარდაჭერა 

სხვებისაგან. 

29. ა) მე ვთავაზობ შუალედურ პოზიციას. 

ბ) ვფიქრობ, რომ ყოველთვის არ ღირს ინერვიულო წამოჭრილი უთანხმოების გამო. 

30. ა) მე ვცდილობ არ დავცინო სხვა ადამანების გრძნობებს. 

ბ) მე კამათისას ყოველთვის ვიკავებ ისეთ პოზიციას, რომ ჩვენ ერთობლივად 

შეგვეძლოს წარმატების მიღწევა. 
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კონკურენცია  -  3(ა), 6(ბ), 9(ბ), 10(ა), 13(ბ), 14(ბ), 17(ა), 22(ბ), 25(ა), 28(ა). 

თანამშრომლობა  -  2(ბ), 5(ა), 8(ბ), 11(ა), 14(ა), 19(ა), 20(ა), 21(ბ), 23(ა), 26(ბ), 28(ბ), 30(ბ). 

კომპრომისი  -  2(ა), 4(ა), 7(ბ), 10(ბ), 12(ბ), 13(ა), 18(ბ), 20(ბ), 22(ა), 24(ბ), 26(ა), 29(ა). 

განრიდება  -  1(ა), 5(ბ), 6(ა), 7(ა), 9(ა), 12(ა), 15(ბ), 17(ბ), 19(ბ), 23(ბ), 27(ა), 29(ა). 

შეგუება  -  1(ბ), 3)ბ), 4(ბ), 11(ბ), 15(ა), 16(ა), 18(ა), 21(ა), 24(ა), 25(ბ), 27(ბ), 30(ა). 

 

(ქცევის ამ სტრატეგიების შესახებ დაწვრილებით გაეცანით სილაბუსის მიხედვით 

7და8 დამატებითი ლიტერატურას) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

ლექცია  XV 

 

ინტელექტის დონის დიადგნოსტიკა 

 

ამ მიზნით შეიძლება გამოყენებული იქნას გონებრივი განვითარების სასკოლო ტესტი 

(ШТУР). ტესტი შემუშავებულ იქნა АПИ ზოგადი და პედაგოგიური ფsiqoლოგიის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერების მიერ და განკუთვნილია მოზარდებისა და 

სიჭაბუკის ასაკის მოსწავლეების განვითარების დიაგნოსტიკისათვის. მასში შედის 

ამოცანათა 6 ნაკრები (სუბტესტი), ზოგადი ცოდნა  -  (2 სუბტესტი), „ანალოგია“, 

„კლასიფიკიაცია“ , „განზოგადება“, „რიცხვითი რიგი“. ტესტს აქვს ორი ექვივალენტური 

ფორმა A და B. 

ტესტირების სწორი ჩატარებისათვის აუცილებელია ინსტრუქციის მკაცრად დაცვა, 

სუბტესტის შესრულების დროის კონტროლირება (წამზომის დახმარებით), ც.პ.-ებს 

დავალების შესრულების პროცესში არ გაეწევათ დახმარება. კვლევის დაწყებამდე 

ექსპერიმენტატორი ხსნის ცდის ჩატარების მიზანს და ქმნის ბავშვებში შესაბამის განწყობას. 

ამისათვის ის მათ მიმართავს შემდეგი ინსტრუქციით: 

`ახლა თქვენ მოგეცემათ დავალება, რომელიც განკუთვნილია იმისათვის, რომ 

გამოვავლინოთ თქვენი მსჯელობის, საგნებისა და გარესამყაროს მოვლენების, შედარების, 

მათში მსგავსების და განსხვავების პოვნის უნარები. ეს დავალებები განსხვავებულია 

იმისგან, რისი გაკეთებაც თქვენ გიხდებათ გაკვეთილებზე. დავალების შესასრულებლად 

თქვენ დაგჭირდებათ კალამი და ბლანკი, რომელსაც ჩვენ დაგირიგებთ. თქვენ შეასრულებთ 

დავალებების სხვადასხვა ნაკრებს. ყოველი მათგანის შესრულების წინ მოგეცემათ ამ ტიპის 

დავალებების აღწერა და მაგალითზე განიხილება მისი ამოხსნის ხერხი. 

ყოველი დავალების ნაკრების შესასრულებლად გეძლევათ განსაზღვრული დრო. 

დავალების დაწყება და დამთავრება მოხდება ჩვენი ბრძანებით. მთელი დავალება უნდა 

შესრულდეს მკაცრად, თანმიმდევრობის დაცვით. ნუ შეჩერდებით ერთ რომელიმე მათგანზე 

დიდი ხნით. შეეცადეთ იმუშაოთ სწრაფად და უშეცდომოდ.   
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დრო სუბტესტების ჩასატარებლად 

 

N სუბტესტი დავალებების რიცხვი სუბტესტებში შესრულების დრო 

1. “ზოგადი ცოდნა” 20 8 

2. “ზოგადი ცოდნა” 20 4 

3. “ანალოგიები” 25 10 

4. “კლასიფიკაციები” 20 7 

5. “განზოგადება” 19 8 

6. “რიცხვთა რიგი” 15 7 

 

ინსტრუქციის შემდეგ ექსპერიმენტატორი არიგებს ტესტის ბლანკებს და თხოვს 

მოსწავლეებს შეავსონ მათში ის გრაფები, რომელიც შეიცავს მონაცემებს მათი გვარის, 

ექსპერიმენტის ჩატარების თარიღის, კლასის, სკოლის, სწავლის ადგილის შესახებ. 

გააკონტროლებს რა ექსპერიმენტატორი ამ გრაფების შევსების სისწორეს, ის სთხოვს 

მოსწავლეებს გადადონ კალმები გვერდზე და ყურადღებით მოუსმინონ მას. შემდეგ ის 

კითხულობს ინსტრუქციას და ხსნის პირველი სუბტესტის მაგალითს. შემდეგ კითხულობს 

„არის თუ არა შეკითხვები?“ -  იმისთვის, რომ ტესტირების პირობები იყოს ყველასთვის 

ერთნაირი, კითხვაზე პასუხის შემდეგ ექსპერიმენტატორმა უნდა ისევ თავიდან წაიკითხოს 

ტესტის შესაბამისი ადგილი. შემდეგ კი აძლევს უფლებას გადააბრუნონ ფურცელი და 

შეუდგნენ დავალების შესრულებას. ექსპერიმენტატორი ამასთან შეუმჩნევლად რთავს 

წამზომს (იმისათვის, რომ იმაზე არ მოხდეს ც.პ. ყურადღების (გადატანა) ფიქსირება და არ 

მოხდეს მასში დაძაბულობის გრძნობის გამოწვევა). პირველი სუბტესტისათვის 

განკუთვნილი დროის ამოწურვის შემდეგ ექსპერიმენტატორი აწყვეტინებს ც.პ. მუშაობას, 

სთავაზობს მათ გადადონ კალმები გვერდზე და იწყებს შემდეგი სუბტესტის ინსტრუქციის 

კითხვას. 

ტესტირების შესრულების დროს უნდა მოხდეს იმის კონტროლირებაც, სწორედ 

გადაფურცლეს ც.პ.-ბმა სატესტო ფურცლები და ასრულებენ თუ არა ექსპერიმენტატორის 

სხვა მითითებებს. 
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ტესტირების შედეგების დამუშავება 

 

1. ინდივიდუალური მაჩვენებელი, დავალებების ყოველი ნაკრებისათვის, 

გამოითვლება სწორედ შესრულებული დავალების რაოდენობის დათვლის გზით. 

მაგალითად: თუ ც.პ.-მა A ნაკრებში N3 სწორედ ამოხსნა 13 დავალება, ამ სუბტეტსტში მას 

მიენიჭება 13 ბალი.  

2. N5 დავალების ნაკრების შედეგი ფასდება „განზოგადების“ -  ხარისხის 

მიხედვით 2 ბალი, 1 ბალი, 0 ბალი. 2 ბალის შეფასებას იღებს განზოგადება, რომელიც სწორი 

პასუხების ცხრილშია მოყვანილი (შესაძლებელია ცნებების სინონიმებიც) უფრო ფართე 

ცხრილებში მოცემულთან შედარებით, კატეგორიალური განზოგადება ფასდება 1 ბალით. 

მაგალითად: თუ ც.პ.-მა A დავალებაშია 3 გასცა პასუხი „მეცნიერება“, მაშინ ის ღებულობს 

შეფასებას 1 ბალი. შეფასება 1 ბალით ფასდება აგრეთვე სწორი, მაგრამ უფროი ვიწრო, კერძო 

განზოგადება ვიდრე ის, რომელიც მოცემულია ცხრილში. ნულოვან შეფასებას ღებულობენ 

არასწორი პასუხები. ბალების მაქსომალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება ც.პ.-მა მიიღოს 

ამ სუბტესტის შესრულების დროს ტოლია 38. ეს ციფრი შეესაბამება დავალებების მეხუთე 

100%-იან შესრულებას. 

3. ტესტის შესრულების ინდივიდუალურ მაჩვენებელს წარმოადგენს ბალების 

ჯამი, რომელიც მიღებულია ყველა დავალების ნაკრების შედეგების შეჯამებით. 

4. თუ საჭიროა მოხდეს ც.პ.-თა ჯგუფებს შორის შედარება, მაშინ ჯგუფურ 

მაჩვენებლად თითოეული სუბტესტისათვის შეიძლება ავიღოთ მათი საშუალო 

არითმეტიკული. ჯგუფური შედეგების ანალიზისათვის მათი სოციალურ-ფსიქოლოგიურ 

ნორმატივებთან სიახლოვისა და შედარების მიზნით, ყოველი სუბტესტის პირობითად 

მიჩნეული 100%-იანი შერულების შემთხვევაში, ც.პ.-ები ტესტირების შედეგების მიხედვით 

შეიძლება დაიყოს 5 ქვეჯგუფად: 

1. ყველაზე უფრო წარმატებულნი – 10%. 

2. ახლოს წარმატებულთან – 20%. 

3.  საშუალო წარმატების მიხედვით – 40%. 

4. ნაკლები წარმატები – 20%. 

5. ყველაზე ნაკლები წარმატების – 10%. 

თითოეული ქვეჯგუფისათვის გამოითვლება საშუალო პროცენტი. იგება 

კოორდინატთა სისტემა, სადაც აბცისის ღერძზე აღნიშნულია ჯგუფის ნომერი, ხოლო 

კოორდინატთა ღერძზე კი თითოეული ჯგუფის მიერ შესრულებული დავალების პროცენტი. 
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შესაბამისი წერტილების აღნიშვნის შემდეგ იგება გრაფიკი, რომელიც აღნიშნავს თითოეული 

ქვეჯგუფის მიახლოვებას სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ნორმატივებთან. 

5. ხარისხობრივი ანალიზი ტესტური შედეგებისა (როგორც ინდივიდუალური, 

ისე ჯგუფური) და უფრო რთული ტიპები ლოგიკური კავშირებისა მიიღება შემდეგ 

მიმართულებებში: 

A . დავალებების 3 ნაკრებისათვის გამოვლინდება: (ანალოგია) 

 ა) ყველაზე უფრო დამუშავებულ – (მარტივი) და უფრო რთული ტიპები 

ლოგიკური კავშირებისა, იმ კავშირებისა, რომლებიც ტესტშია ჩადებული: სახე – გვარი, 

მიზეზი – შედეგი, ნაწილი – მთელი, დაპირისპირობულობა, ფუნქციონალური კავშირები. 

 ბ) ტიპიური შეცდომები ლოგიკური კავშირების დამყარების დროს. 

ყველაზე უფრო ათვისებული და ნაკლებად ათვისებული სფეროები ტესტის 

შინაარსისა (ლიტერატურა, ისტორია, მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია). ასევე სასკოლო 

დისციპლინის ციკლები (საზოგადოებრივ-ჰუმანიტარული, საბუნებისმეტყველო-

სამეცნიერო, ფიზიკა-მათემატიკური). 

ნაკრებში 5 გამოვლინდება: 

ა) ტიპიური განზოგადების ხაიათი (კონკრეტული, სახეობრივი თუ 

კატეგორიული ნიშნით). 

ბ) ტიპიური ხასიათის შეცდომები და რომელ ცნებებზე (აბსტრაქტული თუ 

კონკრეტული) და აგრეთვე როგორ შინაარსზე წარმოიქმნებიან ისინი. 
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ფორმა A დავალებების ნაკრები 

 

დავალება N1 ნაკრების აღწერა და მაგალითები 

ზოგადი ცოდნა 

 

დავალება შედგება კითხვითი ხასიათის წინადაბებისგან. თითოეულ მათგანს აკლია 

ერთი სიტყვა. თქვენ ხუთი მოყვანილი სიტყვიდან უნდა აღნიშნოთ (ხაზი გაუსვით) იმ 

სიტყვას, რომელიც სწორედ ავსებს წინადადებას. ხაზი უნდა გაუსვათ მხოლოდ ერთ 

სიტყვას. 

მაგალითი: თავისი მნიშვნელობით ერთნაირია სიტყვა: „ბიოგრაფია -  და  - – – – – – – 

–  -  

ა) შემთხვევა; ბ) გმირობა; გ) ცხოვრების აღწერა; დ) წიგნი; ე) მწერალი. 

სწორი პასუხი იქნბება „ცხოვრების აღწერა“, ამიტომ ის უნდა იქნეს ხაზგასმული. 

შემდეგი მაგალითი: საწინააღმდეგო სიტყვის „უარყოფითი -  იქნება სიტყვა“– – – – – – 

– –  -  

ა) უიღბლობა; ბ) სადაო; გ) მნიშვნელოვანი; დ) შემთხვევითი; ე) დადებითი; 

ამ შემთხვევაში სწორი პასუხია „დადებითი“  და ის უნდა იქნეს ხაზგასმული. 

 

N1-A დავალებების ნაკრები 

 

1. სახელისა და მამის სახელის საწყის ასოებს ეწოდება – – – – – – – –  ? 

ა) ვენზელი; ბ) ინიციალები; გ) ავტოგრაფი; დ) ინდექსი; ე) ანაგრამა. 

2. მოკლე ჩანაწერი წიგნის, ლექციის, მოხსენების შეკვეცილი გადმოცემა ეს არის – 

– – – – – – – ? 

ა) აბზაცი; ბ) ციტატა; გ) რუბრიკა; დ) ნაწყვეტი; ე) კონსპექტი. 

3. შეხედულებათა სისტემა ბუნებაზე და საზოგადოებაზე არის – – – – – – – ? 

ა) ოცნება; ბ) შეფასება; გ) მსოფლმხედველობა; დ) თვალთახედვა (თვალსაწიერი); ე) 

ილუზია. 

4. ჰუმანური – ეს – – – – – – – – ? 

ა) საზოგადოებრივი; ბ) ადამიანური; გ) პროფესიონალური; დ) აგრესიული; ე) აბუჩად 

ამგდები. 

5. მეცნიერებას, რომელსაც გამოჰყავს საუკეთესო ჯიშის ცხოველები და საუკეთესო 

ხარისხის მცენარეები ეწოდება – – – – – – – – ? 

ა) ბიონიკა; ბ) ქიმია; გ) სელექცია; დ) ბოტანიკა; ე) ფიზიოლოგია. 

6. თავისი შინაარსით ერთნაირია სიტყვა დემოკრატია და – – – – – – – – – ? 

ა) ანარქია; ბ) აბსოლუტიზმი; გ) სახლხო ძლაუფლება; დ) დინასტია; ე) კლასი. 

7. კანონების კრებული, რომელიც ეხება ადამიანთა საზოგადოების ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის რომელიმე სფეროს? 
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ა) რეზოლუცია; ბ) დადგენილება; გ) ტრადიცია; დ) კოდექსი; ე) პროექტი. 

8. ფარისეველის საწინააღმდეგო გაგება იქნება – – – – – – ? 

ა) გულწრფელი; ბ) წინააღმდეგობრივი; გ) ყალბი; დ) ზრდილობიანი; ე) გაბედული. 

9. როდესაც კამათი მთავრდება ერთ-ერთის დათმობით, მაშინ ლაპარაკობენ – – – – – – 

? 

ა) კომპრომისზე; ბ) გულღიაობაზე; გ) გაერთიანებაზე; დ) მოლაპარაკებაზე; ე) 

წინააღმდეგობაზე. 

10. ინტერესისა და ცოცხალი აქტიური მონაწილეობის უქონლობა გარეშემყოფებთან 

ეს – – – – – – – – ? 

ა) რაციონალურობა; ბ) პასიურობა; გ) გულშემატკივრობა; დ) წინააღმდეგობა; ე) 

გულქვაობა. 

11. ნაკითხობა, ღრმა და ფართო შემეცნება ეს – – – – – – – – – ? 

ა) ინტელიგენტურობა; ბ) გამოცდილება; გ) ერუდიცია; დ) ტალანტი; ე) საკუთარი 

აზრი. 

12. ეთიკა – ეს არის ცოდნა – – – – – – – – ? 

ა) ფსიკიქაზე; ბ) მორალზე; გ) ბუნებაზე; დ) საზოგადოებაზე; ე) ხელოვნებაზე. 

13. იდენტურის საწინააღმდეგო ცნება იქნება – – – – – – – ? 

ა) შესატყვისი; ბ) ერთადერთი; გ) შთამბეჭდავი; დ) განსხვავებული; ე) 

იზოლირებული. 

14. ცივილიზაცია ეს – – – – – – – – – – ? 

ა) ფორმაცია; ბ) სიძველი; გ) წარმოება; დ) კულტურა; ე) ურთიერთობა. 

15. ოპოზიცია ეს არის – – – – – – – – ? 

ა) საწინააღმდეგო ქმედება; ბ) შეთანხმება; გ) აზრი; დ) პოლიტიკა; ე) გადაწყვეტა. 

16. ადამიანი, რომელიც სკეპტიკურდ უდგება პროგრესს, წარმოადგენს – – – – – – – ? 

ა) დემოკრატს; ბ) რადიკალს; გ) კონსერვატორს; დ) ლიბერალს; ე) ანარქისტს. 

17. თავისი შინაარსით ერთნაირს წარმოადგენს სიტყვა პრიორიტეტი და – –– – – – – – ? 

ა) გამოგონება; ბ) იდეა; გ) არჩევანი; დ) პირველობა; ე) ხელმძღვანელობა. 

18. კოალიცია ეს არის – – – – – – – – – – ? 

ა) კონკურენცია; ბ) პოლიტიკა; გ) მტრობა: დ) განხეთქილება ე) გაერთიანება. 

19. შინაარსით ერთნაირია სიტყვა ალტრუიზმი და – – – – – – – – – ? 

ა) კაცთმოყვარეობა; ბ) ურთიერთდამოკიდებულება; გ) თავაზიანობა; დ) ეგოიზმი; ე) 

ზნეობა. 

20. განთავისუფლება დამოკიდებულებისაგან, ცრურწმენისაგან, თანასწორობა 

უფლებებში, ეს არის – – – – – – – – ? 

ა) კანონი; ბ) ემიგრაცია; გ) მოწოდება; დ) მოქმედება; ე) ემანსიპაცია. 
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N2 დავალებების ნაკრები აღწერა და მაგალითები 

ზოგადი ცოდნა 

 

სიტყვა, რომელიც არის ბლანკის მარცხენა მხარეს უნდა შეურჩიოთ მოცემული ოთხი 

სიტყვიდან ისეთი, რომელიც დაემთხვევა თავისი შინაარსით მას ანუ სიტყვა – სინონიმი. ეს 

სიტყვა უნდა იქნეს ხაზგასმული. უნდა ამოვარჩიოთ მხოლოდ ერთი სიტყვა. 

მაგალითად: 

საუკუნე – ა) ისტორია; ბ) ასი წელი; გ) მოვლენა; დ) პროგრესი. 

სწორი პასუხი იქნება „ასი წელი“. ამიტომ ეს სიტყვა უნდა იქნეს ხაზგასმული. 

შემდეგი მაგალითი: 

პროგნოზი – ა) ამინდი; ბ) დაბეზღება; გ) წინასწარმეტყველება; დ) მიზეზი. 

სწორი პასუხია „წინასწარმეტყველება“  და ეს სიტყვა უნდა იქნეს ხაზგასმული. 

 

N2 A დავალების ნაკრები 

 

1. პროგრესული – ა) ინტელექტუალური; ბ) მოწინავე; გ) მოხერხებული; დ) 

ჩამორჩენილი. 

2. ანულირება – ა) ხელმოწერა; ბ) გაუქმება; გ) შეტყობინება; დ) გადადება. 

3. იდეალი – ა) ფანტაზია; ბ) მომავალი; გ) სიბრძნე; დ) სრულყოფილი. 

4. არგუმენტი – ა) საბუთი; ბ) შეთანხმება; გ) კამათი; დ) ფანტაზია. 

5. მითი – ა) სიძველე; ბ) შემოქმედება; გ) ძველი თქმულება; დ) მეცნიერება. 

6. ამორალური – ა) მყარი; ბ) ბნელი; გ) უსიამოვნო; დ) ზნედაცემული. 

7. ანალიზი – ა) ფაქტები; ბ) გარჩევა; გ) კრიტიკა; დ) ცოდნა. 

8. ეტალონი – ა) კოპიო; ბ) ფორმა; გ) საფუძველი; დ) ნიმუში. 

9. სფერული – ა) მოგრძო; ბ) სფეროსებრი; გ) ცარიელი; მოცულობითი. 

10. სოციალური – ა) მიღებული; ბ) თავისუფალი; დაგეგმილი; დ) 

საზოგადოებრივი. 

11. გრავიტაცია – ა) მიზიდულობა; ბ) გარიყვა; გ) უწონობა; დ) აწევა. 

12. აგრარული – ა) ადგილობრივი; ბ) სამეურნეო; გ) მიწის. 

13. ექსპორტი – ა) გაყიდვა; ბ) საქონელი; გ) გატანა; დ) ვაჭრობა. 

14. ეფექტური – ა) აუცილებელი; ბ) ქმედითი; გ) გადამწყვეტი; დ) განსხვავებული. 

15. რადიკალური – ა) ძირეული; ბ) საპასუხო; გ) ბოლო; დ) ჩამორჩენილი. 

16. ნეგატიური – ა) უიღბლო; ბ) მცდარი; გ) უარყოფითი; დ) გაუფრთხილებელი. 

17. მორალი – ა) ეთიკა; ბ) განვითარება; გ) უნარი; დ) უფლება. 

18. მოდიფიკაცია – ა) მუშაობა; ბ) დაკვირვება; გ) შესწავლა; დ) სახის შეცვლა. 

19. სუბიექტური – ა) მოკლე; ბ) საზოგადოებრივი; გ) საკუთარი; დ) დაფარული. 

20. სენტიმენტალური – ა) პოეტური; ბ) მგრძნობიარე; გ) მხიარული; დ) უცანური. 



 139 

 

N3 A დავალების ნაკრების აღწერა და მაგალითები 

ანალოგია 

 

თქვენ გეძლევათ სამი სიტყვა. პირველ და მეორე სიტყვას შორის არსებობს 

გარკვეული კავშირი. მესამე და ხუთი სიტყვიდან ერთ-ერთ მათგანს შორის არსებობს 

ანალოგიური მსგავსი კავშირი. თქვენ ეს სიტყვა უნდა იპოვოთ და ხაზი გაუსვათ. 

მაგალითი: კომპოზიტორი – თვითმფრინავი:   ? 

ა) აეროპორტი; ბ) ფრენა; გ) კონსტრუქტორი; დ) ცხელი; ე) გამანადგურებელი. 

სწორი პასუხია „კონსტრუქტორი“  – ამიტომ ეს სიტყვა უნდა იქნეს ხაზგასმული. 

შემდეგი მაგალითი: 

სიკეთე: ბოროტება – დღე : ? 

ა) მზე; ბ) ღამე; გ) კვირა; დ) ოთხსაბათი; ე) დღე და ღამე. 

ბ) სწორი პასუხია „ღამე“, ამიტომ ეს სიტყვა უნდა იქნეს ხაზგასმული. 

 

N3 A დავალების ნაკრები 

 

1. ზმნა : უღლება – არსებითი:   ? 

ა) შეცვლა; ბ) შექმნა; გ) გამოყენება; დ) ბრუნვა; ე) წერა. 

2. ფიგურა: სამკუთხედი – ნივთიერების მდგომარეობა :   ? 

ა) სითხე; ბ) მოძრაობა; გ) ტემპერატურა; დ) წყალი; ე) მოლუკულა. 

3. სითბო : სიცოცხლისუნარიანი – ჟანგბადი :   ? 

ა) გაზი; ბ) წყალი; გ) მცენარე; დ) განვითარება; ე) სუნთქვა. 

4. ვარდი : ყვავილი – კაპიტალისტი :  ? 

ა) ექსპლუატაცია; ბ) მუშები; გ) კაპიტალისტები; დ) კლასი; ე) ფაბრიკა. 

5. ცივი : ცხელი – მოძრაობა :  ? 

ა) ინერცია; ბ) მოსვენება; გ) მოლეკულა; დ) ჰაერი; ე) ურთიერთქმედება. 

6. შესაკრები : ჯამი – თანამამრავლი :  ? 

ა) განსხვავება; ბ) გამყოფი; გ) ნამრავლი; დ) გამრავლება; ე) რიცხვი. 

7. რიცხვითი სახელი : რაოდენობა – ზმნა :   ? 

ა) წასვლა; ბ) მოქმედება; გ) მეტყველების ნაწილი; დ) უღლება; 

8. მცენარე : ღერო – უჯრედი :  ? 

ა) ბირთვი; ბ) ქრომოსომა; გ)ცილა; დ) ფერმენტი; ე) გაყოფა. 

9. ელვა : სინათლე – მიზიდულობის მოვლენა :  ? 

ა) ქვა; ბ) მოძრაობა; გ) სიმძიმის ძალა; დ) წონა; ე) დედამიწა. 

10. ლექსი : პოეზია – მოთხრობა :   ? 

ა) წიგნი; ბ) მწერალი; გ) მოთხრობა; დ) წინადადება; ე) პროზა. 

11. ჩრდილოეთი : სამხრეთი – ნალექი :  ? 
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ა) უდაბნო; ბ) პოლუსი; გ) წვიმა; დ) გვალვა; ე) კლიმატი. 

12. პირველყოფილი საზოგადოებრივი წყობა : მონათმფლობელური წყობა – 

მონათმფლობელური წყობა :   ? 

ა) სოციალიზმი; ბ) კაპიტალიზმი; გ) მონათმფლობელობა; დ) სახელმწიფო; ე) 

ფეოდალიზმი. 

13. მთები : სიმაღლე – კლიმატი :   ? 

ა) რელიეფი; ბ) ტემპერატურა; გ) ბუნება; დ) გეოგრაფიული განედი; ე) მცენარეები. 

14. სტარტი : ფინიში – პროლოგი :  ? 

ა) სათაური; ბ) შესავალი; გ) კულმინაცია; დ) მოქმედება; ე) ეპილოგი. 

15. ომი : სიკვდილი – კერძო მესაკუთრეობა :  ? 

ა) ფეოდალი; ბ) კაპიტალისტი; გ) უთანასწორობა; დ) მონები; ე) ყმები. 

16. დიამეტრი : რადიუსი – გარშემოწერილობა :  ? 

ა) რკალი; ბ) სეგმენტი; გ) ჩამონაჭერი; დ) ხაზი; ე) წრე. 

17. კოლუმბი : მოგზაურობა – მიწისძვრა :  ? 

ა) პირველი აღმომჩენი; ბ) მთების წარმოშობა; გ) ამოფრქვევა; დ) მსხვერპლი; ე) 

ბუნებრივი მოვლენა. 

18 გვიმრა : სპორა – ფიჭვი :   ? 

ა) გირჩი; ბ) ნემსი; გ) მცენარე; დ) თესლი; ე) ნაჭი. 

19. ატმოსფერული წნევის დაწევა : ნალექი – ანტიციკლონი :   ? 

ა) ნათელი ამინდი; ბ) ციკლონი; გ) კლიმატი; დ) სინოტივე; ე) მეტეოსამსახური. 

20. მონათმფლობელი : ბურჟუა – მონები :  ? 

ა) მონათმფლობელური წყობა; ბ) ბურჟუაზია; გ) მონათმფლობელები; დ) 

დაქირავებული მუშები; ე) ტყვეები. 

21. ჩაქუჩი : დაჭედება – გენერატორი :   ? 

ა) შეერთება; ბ) მიღება; გ) ჩართვა; დ) შეცვლა; ე) გახურება. 

22. მართკუთხედი : სიბრტყე – კუბი :  ? 

ა) სივრცე; ბ) წიბო; გ) სიმაღლე; დ) სამკუთხედი; ე) მხარე. 

23. ეპითელიუმი : ქსოვილი – აორტა :   ? 

ა) გული; ბ) შინაგანი ორგანო; გ) არტერია; დ) ვენა; ვ) სისხლი. 

24. სიმდიდრე : სიღარიბე – ბატონყმური დამოკიდებულება :   ? 

ა) ყმები; ბ) პირადი ფასეულობა; გ) უთანასწორობა; დ) კერძო საკუთრება; ე) 

ფეოდალური წყობა. 

25. რომანი : თავი – ლექსი :  ? 

ა) პოემა; ბ) რითმა; გ) სტროფი; დ) რიტმი; ე) ჟანრი. 

 

 

 

 



 141 

 

N4 დავალების ნაკრების ახსნა და მაგალითები 

კლასიფიკაცია 

 

თქვენ გეძლევათ ხუთი სიტყვა. აქედან ოთხი მათგანი დაკავშირებულია ერთი 

საერთო ნიშნით. მეხუთე სიტყვა მათ არ შეესაბამება. ის უნდა ინახოს და ხაზი გაესვას. 

ზედმეტი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი სიტყვა. 

მაგალითი: ა) თეფში; ბ) ლამბაქი; გ) მაგიდა; დ) ქვაბი; ე) ჩაიდანი. 

პირველი, მეორე, მეოთხე და მეხუთე აღნიშნავს ჭურჭელს, მესამე კი ავეჯს. ამიტომ ის 

უნდა იყოს ხაზგასმული. 

შემდეგი მაგალითი: ა) სიარული; ბ) ხტუნვა; გ) ცეკვა; დ) ჯდომა; ე) სირბილი. 

ოთხი სიტყვა აღნიშნავს მოძრაობის მდგომარეობას, სიტყვა „ჯდომას“  კი მოსვენებას. 

ამირომ ხაზი უნდა გაესვას სიტყვა „ჯდომას“ . 

 

N4 დავალების ნაკრები 

 

1. ა) თავსართი; ბ) თანდებული; გ) სუფიქსი; დ) დაბოლოება; ე) ფუძე. 

2. ა) წრფე; ბ) რომბი; გ) მართკუთხედი; დ) კვადრატი; ე) სამკუთხედი. 

3. ა) პარალელი; ბ) რუქა; გ) მერიდიანი; დ) ეკვატორი; ე) პოლუსი. 

4. ა) ნარკვევი; ბ) რომანი; გ) მოთხრობა; დ) სიუჟეტი; ე) ამბავი. 

5. ა) მონათმფლობელი; ბ) მონა; გ) გლეხი; დ) მუშა; ე) ხელოსანი. 

6. ა) სამკუთხედი; ბ) მონაკვეთი; გ) სიგრძე; დ) კვადრატი; ე) წრე. 

7. ა) პროლოგი; ბ) კულმინაცია; გ) ინფორმაცია; დ) დასასრული(კვანძის გახსნა)ლ 

ე) ეპილოგი. 

8. ა) ლიტერატურა; ბ) მეცნიერება; გ) ფერწერა; დ) ხუროთმოძღვრება; ე) 

მხატვრული ხელობა. 

9. ა) აორტა; ბ) ვენა; გ) გული; დ) არტერია; ე) კაპილარი. 

10. ა) აღწერა; ბ) შედარება; გ) დახასიათება; დ) ზღაპარი; ე) იგავი. 

11. ა) პეიზაჟი: ბ) მოზაიკა; გ) ხატი; დ) ფრესკა; ე) ფუნჯი. 

12. ა) ციტოპლაზმა; ბ) კვება; გ) ზრდა; დ) გაღიზინება; ე) გამრავლება. 

13. ა) წვიმა; ბ) თოვლი; გ) ნალექი; დ) თრთვილი; ე) სეტყვა. 

14. ა) სიჩქარე; ბ) რხევა; გ) ძალა; დ) წონა; ე) სიმკვრივე. 

15. ა) საქონელი; ბ) ქალაქი; გ) ბაზარი; დ) ნატურალური მეურნეობა; ე) ფული. 

16. ა) კუბა; ბ) იაპონია; გ) ვიეტნამი; დ) დიდი ბრიტანეთი; ე) ისლანდია. 

17. ა) ანდაზა; ბ) ლექსი; გ) პოემა; დ) მოთხრობა; ე) ამბავი. 

18. ა) ბარომეტრი; ბ) ფლუგერი; გ) თერმომეტრი; დ) კომპასი; ე)აზიმუტი. 

19. ა) ნახშირბადის გაზი; ბ) სინათლე; გ) წყალი; დ) სახამებელი; ე) ქლოროფილი. 

20. ა) სიგრძე; ბ) მეტრი; გ) წობა; დ) მოცულობა; ე) სიჩქარე. 
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N5 დავალების ნაკრების ახსნა და მაგალითები 

განზოგადება 

 

თქვენ გეძლევათ ორი სიტყვა. უნდა განსაზღვროთ რა არის მათ შორის საერთო. 

შეეცადეთ ყოველ მათგანში იპოვოთ უფრო მეტი არსებითი საერთო ნიშნები ორივე 

სიტყვისათვის. დაწერეთ თქვენი პასუხი მოცემულ სიტყვათა წყვილის გვერდით. 

მაგალითი: ნაძვი – ფიჭვი 

სწორი პასუხი იქნება „წიწვოვანი ხე“. ეს სიტყვა უნდა დაიწეროს მოცემული ორივე 

სიტყვის გვერდით. 

შემდეგი მაგალითი : წვიმა – სეტყვა 

სწორი პასუხი იქნება „ნალექი“ . ეს სიტყვა უნდა დაიწეროს. 

 

N5 A დავალებათა ნაკრები 

1. ზღაპარი – ნამდვილი ამბავი 

2. ატომი – მოლეკულა 

3. ბოტანიკა – ზოლოგია 

4. მოზაიკა – ხატი 

5. აზია – აფრიკა 

6. ამპერი – ვოლტი 

7. გული – არტერია 

8. კოპენჰაგენი – მანაგუა 

9. ფეოდალიზმი – კაპიტალიზმი 

10. შეუპოვარი – ვაჟკაცური 

11. არხი – კაშხალი 

12. ჯამი – ნამრავლი 

13. ცხიმი – ცილები 

14. მოღრუბლულობა – ნალექი 

15. გაზი – სითხე 

16. მეცნიერება – ხელოვნება 

17. ცუნამი – ურაგანი 

18. კლასიციზმი – რეალიზმი 

19. იგავი – აღწერა 
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N6 დავალებათა ნაკრების აღწერა და მაგალითები 

ციფრთა რიგი 

 

გთავაზობთ რიცხვთა მწკრივს, რომელიც განლაგებულია გარკვეული წესით. თქვენს 

ამოცანას შეადგენს განსაზღვროთ რიცხვი, რომელიც იქნება გაგრძელება შესაბამისი რიგისა 

და დაწეროთ იგი. თითოეული რიგი აგებულია თავისი წესით. ზოგიერთ მაგალითში რიგის 

აგების წესის მოძებნისათვის თქვენთვის აუცილებელი იქნება გამოიყენოთ გამრავლება, 

გაყოფა და / ან სხვა მოქმედებები. 

მაგალითი: 2 4 6 8 . . . . 

ამ რიგში ყოველი მომდევნო რიცხვი ორით მეტია წინა რიცხვზე, ამიტომ შემდეგი 

რიცხვი იქნება 10 და ის დაიწერება. 

შემდეგი მაგალითი: 9 7 10 8 11 9 12 . . . . 

ამ რიგში რიგრიგობით აკლდება 2 და ემატება 3, შემდეგი რიცხვი იქნება 10 (12-2=10) 

და ის დაიწერება. 

 

6 A დავალების ნაკრები 

1. 6 9 12 15 18 21 . . . . 

2. 9 1 7 1 5 1 . . . . 

3. 2 3 5 6 8 9 . . . . 

4. 10 12 9 11 8 10 . . . . 

5. 1 3 6 8 16 18 . . . . 

6. 3 4 6 9 13 18 . . . . 

7. 15 13 16 12 17 11 . . . . 

8. 1 2 4 8 16 32 . . . . 

9. 1 2 5 10 17 26 . . . . 

10. 1 4 9 16 25 36 . . . . 

11. 1 2 6 15 31 56 . . . . 

12. 31 24 18 13 9 6 . . . . 

13. 174 171 57 54 18 15 . . . . 

14. 54 19 18 14 6 9 . . . . 

15. 301 294 49 44 11 8 . . . . 
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ფორმა A 

სწორი პასუხები 

დავალებათა ნაკრები 

N1 

1. b. 

2. e. 

3. g. 

4. b. 

5. g. 

6. g. 

7. d. 

8. a. 

9. a. 

10. b. 

11. g. 

12. b. 

13. d. 

14. d. 

15. a. 

16. g. 

17. d. 

18. e. 

19. a. 

20. e. 

N2 

1. b. 

2. b. 

3. d. 

4. a. 

5. g. 

6. d. 

7. b. 

8. d. 

9. b. 

10. d. 

11. a. 

12. g. 

13. g. 

14. b. 

15. a. 

16. g. 

17. a. 

18. d. 

19. g. 

20. b. 

N3 

1. l. 

2. a. 

3. e. 

4. d. 

5. b. 

6. g. 

7. b. 

8. a. 

9. g. 

10. e. 

11. d. 

12. e. 

13. b. 

14. e. 

15. g. 

16. a. 

17. e. 

18. d. 

19. a. 

20. d. 

21. b. 

22. a. 

23. g. 

24. b. 

25. g. 

N4 

1. b. 

2. a. 

3. b. 

4. d. 

5. a. 

6. g. 

7. g. 

8. b. 

9. g. 

10. d. 

11. e. 

12. a. 

13. g. 

14. b. 

15. d. 

16. g. 

17. a. 

18. e. 

19. d. 

20. b. 

N6 

1. 24 

2. 3. 

3. 11. 

4. 7. 

5. 36. 

6. 24. 

7. 18. 

8. 64. 

9. 37. 

10. 49. 

11. 92. 

12. 4. 

13. 5. 

14. 2. 

15. 4. 
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სწორი პასუხები 

N5 დავალების ნაკრები 

 

1. ხალხური ზეპირსიტყვიერება. 

2. ნივთიერებათა უმცირესი ნაწილები, ნივთიერებათა შემადგენლობა, ნივთიერებათა 

შემადგენელი ნაწილები. 

3. ბიოლოგია: მეცნიერება ცოცხალ ბუნებაზე. 

4. სახვითი ხელოვნება, სახვითი ხელოვნების ნაწარმოები. 

5. სამყაროს ნაწილები. 

6. განზომილების ელექტრონული ერთეულები. 

7. სისხლის მიმოქცევის ორგანოები, სისხლის მიმოქცევა. 

8. დედაქალაქები. 

9. საზოგადოებრივი წყობა, წყობა, სოციალურ-ეკონომიკური ფორმაცია. 

10. დადებითი ხასიათის ნიშნები. 

11. წყლის ხელოვნური ნაგებობა, წყლის ნაგებობა. 

12. მათემატიკური მოქმედების შედეგი. 

13. ორგანული ნივთიერება. 

14. ატმოსფერული მოვლენები, კლიმატური (ამინდის) მოვლენები. 

15. ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა, ნივთიერებათა მდგომარეობა. 

16. კულტურა. 

17. სტიქიური უბედურება. 

18. მიმართულება ხელოვნებაში, მხატვრული სტილი. 

19. ლიტერატურული ხერხები. 
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N5 დავალებათა ნაკრები (სწორი პასუხები) 

დაალების N 
ქულათა რაოდენობა 

2 1 0 

1.  
ფოლკლორი, ხალხური 

შემოქმედება 
ლიტერატურა, სიბრძნე, 

შემოქმედება 
გამოგონილი, ლეგენდა, მითი 

2.  
ნივთიერებების უმცირესი 
ნაწილაკები, ნივთიერების 
შემადგენელი ნაწილაკები 

ნაწილები, ნივთიერებანი უჯრედის შემადგენლობა 

3.  
ბიოლოგია, მეცნიერება ცოცხალ 

ბუნებაზე 
მეცნიერება, საგანი ბუნება 

4.  
სახვითი ხელოვნება, სახვითი 

ხელოვნების ნაწარმოები 
ხელოვნება, შემადგენლობა 

მხატვრობა, ფრესკა, ეკლესია, 
გამოხატულება 

5.  მსოფლიოს ნაწილები 
კონტინენტები, 

მატერიკები 
ქვეყნები, კლიმატი, ეკვატორი 

6.  
საზომი ელექტრული 

ხელსაწყოები 

ფიზიკური სიდიდეები, 
ელექტრობა, გაზომვის 

სიდიდეები 
ერთეული, კვლევა, ხელსაწყო 

7.  
სისხლის მიმოქცევის 

ორგანოები 
შინაგანი ორგანოები, 
ადამიანის ორგანოები 

უჯრედის შემადგენლობა 

8.  დედაქალაქები ქალაქები ქვეყნები, კუნძულები 

9.  
საზოგადოებრივი წყობა, 

სოციალურ-ეკონომიკური 
ფორმაცია 

საზოგადოება, 
განვითარების საფეხურები 

კლასი, ისტორია, ბურჟუაზია 

10.  ხასიათის დადებითი ნიშნები 
ნიშნები ხასიათის, 

ხასიათი 
ძალა, სიმამაცე 

11.  
წყლის ხელოვნური ნაგებობა, 

წყლის ნაგებობა 
ნაგებობა, წყალსაცავი 

წყალი, ნაგებობა, ენერგია, 
ბუნება 

12.  
მათემატიკური მოქმედებების 

შედეგი 

მათემატიკური 
მოქმედებები, ოპერაციები 

რიცხვებზე 
მათემატიკა, ამონახსნი 

13.  ორგანული ნივთიერებები 
ნივთიერების 

შემადგენლობა 
ვიტამინები, უჯრედის 

შემადგენლობა, მოლეკულა 

14.  
ატმოსფერული მოვლენები, 

კლიმატური მოვლენები 
კლიმატი, მოვლენა, 

ამინდი 
ციკლონი, ბუნება, წვიმა 

15.  
ნივთიერების მდგომარეობა, 
ნივთიერების აგრეგატული 

მდგომარეობა 

ნივთიერება, სხეულის 
მდგომარეობა 

ქიმია, ფიზიკა 

16.  კულტურა, მოქმედების სახეები შემოქმედება ეთიკა, ცოდნა, განათლება 

17.  სტიქიური უბედურება სტიქია ნგრევა 

18.  
მიმართულება ხელოვნებაში, 

ხელოვნების სტილი 
ლიტერატურული 

მიმართულება 
ლიტერატურა, ფორმულირება 

19.  ლიტერატურული ხერხები გადმოცემის საშუალებები 
შემოქმედება, მოთხრობა, 

შედარება 
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