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ენის დარღვევა 
 

დიგნოსტიკური კრიტერიუმები  315. 39 (F80.9) 

A. მდგრადი სირთულეებს ენის ათვისებასა და გამოყენებაში, რაც ვლინდება სხვადასხვა 

მოდალობებში (საუბარი, წერა, ნიშნების ენა ან სხვა), იწვევს გაგებისა და პროდუქციის 

დეფიციტს, რაც ვლინდება შემდგომში: 

1. შემცირებული ლექსიკონი (სიტყვების ცოდნა და გამოყენება). 

2. წინადადებების სტრუქტურის დარღვევა (გრამატიკული და მორფოლოგიური წესების 

დაცვით წინადადებების წარმოების უნარის დეფიციტი).  

3. მსჯელობის გაუარესება (რაიმე მოვლენის აღსაწერად ან ასახსნელად ლექსიკური 

მარაგის გამოყენებისა და წინადადებების დაკავშირების უნარის დეფიციტი). 

B.  ენობრივი უნარები მნიშვნელობნად დაბალია ამ ასაკის ნორმისათვის და იწვევს  ეფექტური 

კომუნიკაციის, სოციუმში ჩართულობის, აკადემიური მიღწევების, პროფესიული საქმიანობის 

სფეროებში შეზღუდვებს, რომელიმე ერთის ან რამდენიმე მათგანის კომბინაციაში.  

C. სიმპტომების აღმოცენების დასაწყისი უკავშირდება ადრეული განვითარების პერიოდს. 

D. სირთულეები არ არის დაკავშირებული სმენის ან სენსორულ პრობლემებთან, მოტორულ 

დისფუნქციასთან ან სხვა რაიმე სამედიცინო ან ნევროლოგიურ მდგომარეობასთან, ასევე 

დიაგნოზი  უკეთ არ აიხსნება ინტელექტუალური დაქვეითებით ან განვითარების 

გლობალური შეფერხებით.   

 

დიაგნოსტიკური მახასიათებლები 

ენის დარღვევის ძირითადი დიაგნოსტიკური მახასიათებელი არის ენის ათვისებისა და 

გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი პრობლემები, რომელსაც მივყავართ ლექსიკური 

მარაგის, წინადადების სტრუქტურისა და მსჯელობის გაგებისა და პროდუცირების 

დეფიციტთან.  ენობრივი დეფიციტი აშკარად ჩანს საუბრით კომუნიკაციის დროს, წერის ან 

ნიშნებით/სიმბოლოებით კომუნიკაციის დროს. ენის ათვისება და გამოყენება 

დამოკიდებულია როგორც რეცეპტულ, ასევე ექსპრესიულ უნარებზე. ექსპრესიული უნარები 

მიმართულია ბგერების წარმოებაზე, ჟესტიკულაციაზე ან ვერბალურ სიგნალებზე, როცა 

რეცეპტული უნარები მიმართულია ვერბალური მესიჯების მიღებასა და გაგებაზე. ენის 

უნარების შეფასებისას უნდა მოხდეს როგორც რეცეპტული, ასევე ექსპრესიული მოდალობის 

შემოწმება.  

ენობრივი დარღვევები, როგორც წესი, გავლენას ახდენს ლექსიკასა და გრამატიკაზე, რაც 

თავისთავად ზღუდავს მსჯელობით უნარებს. ბავშვის პირველი სიტყვები და ფრაზების 
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წარმოთქმის დასაწყისი გვიანდება, ლექსიკა არის მწირი და ნაკლებად მრავალფეროვანი,  

წინადადებები მოკლეა და  გრამატიკული შეცდომები არ ატარებს კომპლექსურ ხასიათს, 

განსაკუთრებით წარსულ დროსტან დაკავშირებით. ენის გაგების შეფასება ხშირად ვერ 

ხერხდება სათანადოდ, რადგანაც ბავშვებმა მნიშვნელობის გასაგებად შეიძლება გამოიყენონ 

კონტექსტი. შესაძლოა გამოვლინდის სიტყვის მოძებნის პრობლემა, ღარიბი ვერბალური 

განმარტებები ან სინონიმების გაგების სირთულეები. ახალი სიტყვებისა და წინადადების 

დამახსოვრების პრობლემები ვლინდება ინსტრუქციის გაგების სირთულეებსა და  

გამეორებაში (მაგ: ტელეფონის ნომრის ან საშოპინგო სიის დამახსოვრება). მსჯელობის 

სირთულეები გამოხატულია ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდებისა და მოვლენების 

თანმიმდევრული თხრობის პრობლემებით.  

ენობრივი დარღვევების დიაგნოზი ემყარება ინდივიდუალური ისტორიის, სხვადასხვა 

სიტუაციაში განხორციელებული კლინიკური დაკვირვებებისა (სკოლაში, სახლში, 

სამსახურში), სტანდარტიზირებული ქულების ნაზავს.  

 

დიაგნოზის მხარდაჭერასთან დაკავშირებული მახასიათებლები 

ენობრივი დარღვევებისადმი ხშირია პოზიტიური ოჯახური ისტორია. ბავშვებს ხშირად 

შეუძლიათ ადაპტირდნენ მათ შეზღუდულ ენობრივ უნარებთან. ისინი ხშირად აღიქმებიან 

როგორც მორცხვი და თავშეკავებული ბავშვები. დარღვევის მქონე ადამინებს ურჩევნიათ 

იურთიერთობონ ოჯახის წევრებთან ან ახლო ადამიანებთან. მართალია, აღნიშნულო 

სოციალური ინდიკატორები არ არის საკმარისი ენობრივი დარღვევის 

დიაგნოსტირებისათვის, მაგრამ, თუ კი ეს ფაქტორები ძალიან უხეშადაა გამოხატული, 

საჭიროა ენის სრული შეფასება. ენობრივი დარღვევისას, განსაკუთრებით ექსპრესიული 

დეფიციტის დროს, შეიძლება  ადგილი ჰქონდეს არტიკულაციის დარღვევას.  

 

განვითარება და მიმდინარეობა 

ენის ათვისება მიმდინარეობს ბავშვობის ასაკიდან მოზრდილობის პერიოდამდე, რომლის 

დროსაც ენობრივი კომპეტენციები ემსგავსება ზრდასრულისას. ცვლილებები მიმდინარეობს 

ენის სხვადასხვა ასპექტებში (ხმა, სიტყვები, გრამატიკა, ახსნა, სასაუბრო უნარები). ენობრივი 

დარღვევები ჩნდება ადრეული განვითარების პერიოდში. ენობრივი დარღვევები, რომელიც 

დიაგნოსტირებულია 4 წლის შემდგომ, როგორც წესი, გრძელდება სრულწლოვნებამდე, 

თუმცა ენობრივი უნარების პროფილი შეიძლება შეიცვალოს განვითარების 

მასტიმულირებელი კურსების გავლის შედეგად.   
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რისკი და პროგნოსტული ფაქტორები 

ბავშვებს, რომლებსაც აღენიშნებათ ექსპრესიული დარღვევები, აქვთ უკეთესი პროგნოსტული 

მოლოდინი, ვიდრე რეცეპტულის შემთხვევაში. ისინი უფრო მეტად რეზისტენტულები არიან 

მკურნალობის მიმართ და ხშირად ვლინდება კითხვის გაგების სირთულეები. ენობრივი 

დარღვევები უმეტესად მემკვიდრეობითია და ხშირია ენობრივი დარღვევების ოჯახური 

ისტორია.  

 

დიფერენციალური დიაგნოზი 

ნორმალური ვარიაციები ენაში. ენობრივი დარღვევები, პირველ რიგში, უნდა განვასხვავოთ 

ტიპური განვითარების ვარიაციებისაგან და ამ განსხვავებების დადგენა განსაკუთრებით 

რთულია 4 წლამდე. ასევე ენის შეფასებისას უნდა მოხდეს ინდივიდის რეგიონალური, 

ეთნიკური და კულტური ფაქტორების  (მაგ: დიალექტის ) გათვალისწინება.  

სმენის და სხვა სენსორული დარღვევები. სმენის დაქვეითება, როგორც ენობრივი 

სირთულეების ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორი, უნდა გამოირიცხოს. ენის დეფიციტი 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს სმენის, სენსორულ ან მეტყველების მოტორულ 

დეფიციტთან. როდესაც ენობრივი პრობლემები აჭარბებს აღნიშნულ დეფიციტს, ამ 

შემთხვევაში შესაძლებელია ენის დარღვევის დიაგნოზის დასმა.  

ინტელექტუალური დარღვევა (ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა). ენობრივი 

შეფერხება წარმოადგენს ინტელექტუალური დარღვევის მახასიათებელს, ამიტომ საბოლოო 

დიაგნოზის დასასმელად უნდა მოხდეს სრულყოფილი სტანდარტიზებული შეფასება. 

განცალკევებული დიაგნოზი არ დაისმება თუ ენობრივი დეფიციტი  აშკარად არ აღემატება 

ინტელექტუალურ შეზღუდვებს.  

ნევროლოგიური დარღვევები. ენობრივი დარღვევბი შეიძლება შეძენილი იყოს 

ნევროლოგიური დაავადებების შედეგად, მაგალითად ეპილეფსიის (მაგ: ლანდაუ-კლეფნერის 

სინდრომი, შეძენილი აფაზია).  

ენის რეგრესია. მეტყველების დაკარგვა 3 წლამდე პერიოდში შესაძლოა იყოს აუტისტური 

სპექტრის დარღვევების არსებობის ნიშანი (განვითარების რეგრესიასთან ერთად) ან 

სპეციფიური ნევროლოგიური მდგომარეობა, როგორიცაა ლანდაუ-კლეფნერის სინდრომი. 3 

წლის შემდგომი ასაკის ბავშვებში, ენის დაკარგვა შესაძლოა იყოს ეპილეფსიური შეტევების 

სიმპტომი, ამიტომ დიაგნოსტიკური შეფასებისას უნდა გამოირიცხოს ეპილეფსიის არსებობა 

(უნდა გაკონტროლდეს მაგ: ძილის ელექტრო ენცეფალოგრამა).  
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WISC-4 ინტეგრირებული 

ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების ჩატარება და ქულების გამოთვლა 

ტესტირების დაწყება 

სანამ ტესტურ დავალებებზე გადახვალთ, აუცილებელია ტესტის წარდგენა შემდეგი სიტყვებით : 

დღეს ჩვენ შევასრულებთ სხვადასხვა დავალებებს, დაგისვამ შეკითხვებს, გაჩვენებ კუბებს. 

ზოგიერთი დავალება შეიძლება ძალიან ადვილი მოგეჩვენოს, მაგრამ საკმაოდ რთულებიც 

შეგხვდება. იცოდე, რომ ბევრი ვერ ახერხებს ზუსტი პასუხი გასცეს შეკითხვებს ან ყველა დავალება 

ბოლომდე მიიყვანოს. მაგრამ მთავარია ძალისხმევა არ დაიშურო და  მაქსიმალურად გამოიყენო 

შენი შესაძლებლობები. კითხვები ხომ არა გაქვს? 

ტესტის ჩატრებამდე ბავშვებს განსხვავებული ხარისხით ჭირდებათ ახსნა–განმარტება იმისათვის, 

რომ სწორი დამოკიდებულება შეიმუშაონ ტესტირების მიმართ. თუ ბავშვს არასწორი შეხედულება 

აქვს ტესტის მიმართ ან წუხს მოსალოდნელი ტესტირების გამო, ეცადეთ მშვიდად აუხსნათ მისი 

არსი. მოერიდეთ სიტყვა ინტელექტის გამოყენებას, რადგან ამან შეიძლება ბავშვში ზედმეტი 

შფოთვა გამოიწვიოს. აუხსენით ბავშვს ტესტირების მიზეზი, უთხარით მას, რომ თქვენი 

მოვალეობაა განსაზღვროთ, თუ რომელ დავალებებს ასრულებს  კარგად და რომელია მისთვის 

რთული. ამავე დროს, არ მოატყუოთ ბავშვი ტესტირების მიზნის თაობაზე. 

1. კუბების აგება 

 

ბავშვი სასტიმულე წიგნში  უყურებს ასაშენებელ მოდელს და თან წითელი და თეთრი კუბებით 

ცდილობს მისი ანალოგის აგებას კონკრეტულ დროში. 

საჭირო მასალა : 

 ტესტის ჩატარებისა და ქულების გამოთვლის სახელმძღვანელო 

 ანგარიშის ფორმა 

 სასტიმულე წიგნი I 

 კუბები 

 წამზომი 

რით  ვიწყებთ? 

 6- 7 წელი :   დავალება 1 
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 8-16 წელი:   დავალება 3 

შესაძლო ინტელექტუალური შეფერხების მქონე ბავშვებთან დაიწყეთ პირველი დავალებით. 

უკან დაბრუნება: 

თუ 8-16წწ. ბავშვი პირველ ორ დავალებაში ვერ იღებს მაქსიმალურ ქულას, ჩაუტარეთ წინა 

დავალებები უკუთანმიმდევრობით (ჯერ მეორე და შემდეგ პირველი), სანამ ბავშვი არ მიიღებს 

საჭირო ქულას დავალებაში.  

 

შეწყვეტის კრიტერიუმი : 

თანმიმდევრობით 3 არასწორი პასუხის შემდეგ წყვეტთ დავალებას. 

 

დრო: 

 დავალებებში, რომელთაც ბონუს ქულები ენიჭებათ, დროის შეზღუდვა აუცილებელია. 

დაიწყეთ დროის ათვლა მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ მითითებას. გამორთეთ წამზომი, როცა 

ბავშვი სიტყვით ან ჟესტით განიშნებთ, რომ დაასრულა დავალება. გაურკვეველი სიტუაციის 

შემთხვევაში, ჰკითხეთ მას, დაასრულა თუ არა. ბავშვთან ურთიერთგაგების ატმოსფეროს 

შენარჩუნების მიზნით, თუ დროის ლიმიტი ამოწურულია, შეგიძლიათ რამდენიმე დამატებითი 

წამი მისცეთ მას დავალების დასამთავრებლად.  თუმცა, ამ შემთხვევაში, სწორი შესრულების ქულა 

არ მიენიჭება.  

ზოგადი მითითებები 

 დარწმუნდით, რომ ბავშვი სწორად ზის მაგიდასთან და სასტიმულე სახელმძღვანელო მის 

წინ დევს, მაგიდის ნაპირის პარალელურად.  

 აგარიშის ფორმაში და სახელმძღვანელოში მოცემული მოდელი თქვენგან უკუღმა უნდა 

მდებარეობდეს (ბავშვის პოზიციიდან სწორად), დამუქებული ადგილებით, რომლებიც ფიგურის 

წითელ ნაწილებს წარმოადგენს. 

 1-3 დავალებებს აქვთ 2 ცდა, თუმცა თუ ბავშვი პირველ ჯერზევე კარგად ასრულებს 

დავალებას და დროშიც ეტევა, გადადით მეორეზე. იმ შემთხვევაში კი, თუ მიცემული დრო 

არასაკმარისია მისთვის და ვერ ასრულებს დავალებას, მიეცით მეორე ცდის საშუალებაც. 

 1 დავალებაში ბავშვს მოეთხოვება ორი კუბის აწყობა. მე–2-მე–10 დავალებაში - 4-ის, ხოლო 

მე–11-მე–14 დავალებაში - 9 კუბისგან ნიმუშის აგება. 

 ის კუბები, რომლებიც აღარ გჭირდებათ, მოაშორეთ ბავშვის თვალთახედვის არიდან. 
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მიწოდების სტანდარტული პროცედურები 

 მოდელის სახით ბავშვს თავად უშენებთ სამიზნე ფიგურას, და/ან აჩვენებთ მოდელს 

სასტიმულე წიგნში. ნიმუშის წარდგენის მოდელი (აშენება/სურათი) წარმოდგენილია ანგარიშის 

ფორმის პრეზენტაციის მეთოდის სვეტში. 

 1-2 დავალებებში თავად აჩვენებთ  მოდელის აგებას. დააწყვეთ  კუბები და არ დაშალოთ მანამ, 

სანამ ბავშვიც არ ააწყობს ანალოგიურს. 

 მე-3 დავალებაშიც თავად აშენებთ მოდელს, თუმცა ამჯერად, კუბებს აწყობთ სასტიმულე 

წიგნში მოცემული ნიმუშის მიხედვით. შემდეგ დაშალეთ მოდელი და მიეცით ბავშვს საშუალება 

სურათზე მოცემული ნიმუშის მიხედვით ააწყოს კუბებით ფიგურა. 

 4-14 დავალებებში ბავშვი სასტიმულე წიგნში მოცემული ნიმუშებით ხელმძღვანელობს. მე -13 

და მე-14 დავალებებში არ მისცეთ ბავშვს საშუალება შემოატრიალოს სასტიმულე წიგნი .  

 

 წარმოადგინეთ კუბები ისე, რომ ზედა მხარეს იყოს მოცემული ფერთა სასურველი განლაგება. 

4 კუბიან დავალებებში (მე–2–მე–10 დავალებები) მხოლოდ ერთ კუბს უნდა ჰქონდეს ზედაპირზე 

ნახევრად წითელი და ნახევრად თეთრი მხარე, ხოლო 9 კუბიან დავალებებში (მე–11–მე–14 

დავალებები) ნახევრად  წითელი და ნახევრად თეთრი მხარე ზედპირზე უნდა ჰქონდეს 2 კუბს.  

 მკაფიოდ უთხარით ბავშვს ინსტრუქცია, მიუთითეთ ნიმუშაზე სასტიმულე წიგნში და 

კუბებზე. 

 ყველა დავალების დროს აუცილებელია ბავშვი მუშაობდეს მოდელთან ან სასტიმულე წიგნის 

ნიმუშთან. მოდელი ან ნიმუში წიგნში ბავშვისგან დაშორებული უნდა იყოს 18 სანტიმეტრით. 

 თუ ბავშვი მემარჯვენეა, სასტიმულე წიგნი ან მოდელი მოათავსეთ მის 

პერპენდიკულარულად, მისგან ოდნავ მარცხნივ, თუკი ბავშვი ცაციაა, საჭირო მასალა მისგან ოდნავ 

მარჯვნივ მოათავსოთ. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს ჯერაც არ აქვს გამოდიფერენცირებული მარჯვენა 

ან მარცხენა ხელი, მაშინ მის წინ, დაახლოებით 18 სანტიმეტრის დაშორებით დადეთ მოდელი ან 

სასტიმულე წიგნი. 

სურათი 3.1 ბავშვის წინ მოდელის ან სასტიმულე წიგნის ორიენტაცია. 

 

სურათი 3.2. კუბების ნიმუშების შემოტრიალების შეცდომები. 

 

 ნიმუშის ნებისმიერი 30 გრადუსით და მეტით შემოტრიალება ითვლება შეცდომად. 

 შეცდომით შემოტრიალების მაგალითები იხილეთ სურათზე 3.2. 
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 თუ ბავშვი მოდელს შემობრუნებული ხედით აწყობს, მხოლოდ პირველ ჯერზე შეუსწორეთ -  

აჩვენეთ სწორი ვარიანტი და უთხარით: „ შეხედე, ეს ასე კუბები ასე უნდა იდოს“. გააგრძელეთ 

სუბტესტის ჩატარება. 

 ჩაინიშნეთ ყოველი შემობრუნებული კონსტრუქცია და ანგარიშის ფორმაში მიუთითეთ, თუ 

რამდენი გრადუსით არის შემოტრიალებული.  

 1 და მე-2 დავალებებში ბავშვი შეიძლება ეცადოს აბსოლუტური სიზუსტით გააკეთოს 

გამომცდელის მოდელის ასლი, ანუ გაითვალისწინოს არა მხოლოდ კუბების ზედა მხარე (რაც მას 

მოეთხოვება), არამედ მოდელის გვერდითა ნაწილებიც. ასეთ შემთხვევაში უნდა მიუთითოთ ბავშვს, 

რომ მას მხოლოდ ზედა ნაწილის კოპირება ევალება და მისცეთ მუშაოაბის გაგრძელების საშუალება 

დროის ამოწურვამდე. 

ქულები 

 ნიმუშის არასწორად კოპირების შემთხვევაში ენიჭება 0 ქულა. ეს ის შემთხვევებია, როცა 

აწყობილი ნიმუში არ შეესაბამება მოდელს,  30  ან მეტი გრადუსით  არის შემოტრიალებული ან 

როცა დროის ამოწურვის გამო ბავშვმა ვერ მოასწრო ნიმუშის აგება. 

 ყველა დავალებაზე ზუსტად გაითვალისწინეთ და ჩაწერეთ დრო. დავალებები, რომლებიც 

დროის ამოწურვის შემდეგად  დაასრულა ბავშვმა, ფასდება 0 ქულით. 

  სწორი ნიმუშის სვეტში შემოხაზეთ Y დავალებებისთვის, რომლებიც ბავშვმა სწორად 

შეასრულა. ეს სვეტი იმისთვისაა, რომ აღინიშნოს როგორც სწორად შესრულებული დავალებები, 

რომელთაც ქულა მიენიჭათ, ასევე ის დავალებებიც, რომელთაც ქულა არ მიენიჭათ, მიუხედავად 

სწორი შესრულებისა - მაგალითად, როცა დრო ამოიწურა. კონკრეტულ დავალებას შეიძლება 

დაუწეროთ Y, (რაც იმის მანიშნებელია, რომ დავალება სწორად შესრულდა), მაგრამ შევაფასოთ 0 

ქულით, რადგან დროის ლიმიტი  ამოიწურა ნიმუში 30 გრადუსით იყო შეტრიალებული. თუ ბავშვი 

ვერ აგებს ნიმუშს, შემოხაზეთ მის გასწვრივ N სწრი ნიმუშების სვეტში. 

 ანგარიშის ფორმაში თქვენ გაქვთ საშუალება მონიშნოთ ბავშვის მიერ აგებული ნიმუშები 

შესაბამის ცარიელ უჯრებში. გააფერადეთ ნიმუშის ცარიელი უჯრები ბავშვის მიერ აგებული 

კონსტრუქციის შესაბამისად. 

 

1 – 3 დავალებები 

 დავალება შეაფასეთ 2 ქულით, თუ ბავშვი სათანადო დროის  ფარგლებში სწორად ააგებს 

ნიმუშს, შემობრუნების გარეშე -  პირველივე ცდაზე. 
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 შეაფასეთ 1 ქულით, თუ ბავშვი სათანადო დროის ფარგლებში სწორად ააგებს ნიმუშს, 

შემობრუნების გარეშე - მეორე ცდაზე. 

 შეაფასეთ 0 ქულით, თუ ბავშვი ვერც პირველ და ვერც მეორე ცდაზე ვერ ახერხებს სწორად, 

შემობრუნებების გარეშე ააგოს ნიმუშისათანადო დროის ფარგლებში.  

მე- 4-მე-8 დავალებები 

 შეაფასეთ 4 ქულით, თუ ბავშვი სათანადო დროის ფარგლებში სწორად ააგებს ნიმუშს, 

შემობრუნების გარეშე.  

 შეაფასეთ 0 ქულით როცა ბავშვი ვერ აგებს ნიმუშს სწორად, შემობრუნებების გარეშე სათანადო 

დროის ფარგლებში.  

მე–9–მე–14 დავალებები 

 შეაფასეთ 4,5,6,7 ქულით, თუ ბავშვი სათანადო დროის ფარგლებში სწორად ააგებს ნიმუშს, 

შემობრუნების გარეშე. ამ დავალებებისთვის გათვალისწინებულია დროითი ბონუსები, რომლებიც 

მოცემულია ცხრილში. ანგარიშის ფორმაში დროითი ბონუსის ქულები დავალების დროში 

დასრულების ქულების ქვემოთაა განლაგებული.  

 შეაფასეთ 0 ქულით როცა ბავშვი ვერ აგებს ნიმუშს სწორად, შემობრუნებების გარეშე სათანადო 

დროის ფარგლებში.  

 

დრო და შესაბამისი ქულები 

დავალება დრო (წმ) 4 ქულა 5 ქულა 6 ქულა 7 ქულა 

9 75 31 – 75 წმ. 21-30 წმ. 11-20 წმ.  1-10 წმ.  

10 75 31 – 75 21-30 11-20 1-10 

11 120 71-120 51-70 31-50 1-30 

12 120 71-120 51-70 31-50 1-30 

13 120 71-120 51-70 31-50 1-30 

14 120 71-120 51-70 31-50 1-30 

კუბების აგების ტოტალური ნედლი ქულა: 68 

პროცესუალური ქულა 

 კუბების აგებაში ჯამური ნედლი ქულა დროის ბონუსის გარეშე გულისხმობს იმ ჯამურ ქულას, 

რომელიც არ მოიცავს დროის ბონუსის ქულებს. აღნიშნულ ქულას 1-ელი და მე-3 დავალებებიდან  

ვიღებთ 1, 2 და 0 ქულების შეკრებით, ხოლო 4- 14 დავალებებში 4-ების შეკრებით. (თუ ბავშვი 

სწორად, შემოტრიალების გარეშე ასრულებს ამ დავალებებს სათანადო დროის ფარგლებში, მაშინ 
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ენიჭება 4 ქულა). ბავშვის შესრულება ფასდება 0 ქულით, როცა ბავშვი ვერ აგებს ნიმუშს სწორად, 

შემობრუნებების გარეშე სათანადო დროის ფარგლებში.  

 კუბების აგების სუბტესტში დროის ბონუსის გარეშე,ჯამური ქულის მაქსიმუმია 50 ქულა.  

 
სუბტესტის ჩატარება 

 
1 დავალების დროს დაუდეთ ბავშვს წინ ორი კუბი, შემდეგ აიღეთ ისინი და უთხარით ბავშვს :  

შეხედე ამ კუბებს, ისინი ზუსტად ერთნაირია. ზოგი გვერდი წითელია (აჩვენებთ წითელ მხარეს), 

ზოგი თეთრი (აჩვენეთ), ზოგიერთი კი ნახევრად წითელი და ნახევრად თეთრი (აჩვენეთ).  

 

დავალება  1 (დრო 30წმ) 

 

6-7 წელი 

ცდა I 

დადეთ ბავშვის წინ ორი კუბი და უთხარით : ახლა ამ კუბებით ფიგურას ავაგებ. ააწყვეთ 

მოდელი.  

მოდელის წინ დაუდეთ ბავშვს კიდევ ორი კუბი და უთხარით : ახლა შენ ეცადე ააგო ზუსტად 

ასეთი. დაიწყე! ჩართეთ წამზომი, როცა ბავშვი დაიწყებს მუშაობას.  

თუ ბავშვი სწორად აწყობს პირველივე ცდაზე, მაშინ გადადით მე-2 დავალებაზე, ხოლო თუ ვერ 

აგებს, მაშინ მიეცით მე-2 ცდის უფლება.  

 

ცდა II  

დატოვეთ მოდელი ხელუხლებლად და უთხარით ბავშვს : მიყურე. ნელა ააგეთ მოდელის მსგავსი 

კონსტრუქცია ბავშვის კუბებით. ამის შემდეგ დაშალეთ კუბები, დააწყვეთ ბავშვის წინ და კვლავ 

უთხარით: ეცადე ზუსტად ისეთივე გააკეთო, როგორც მე. დაიწყე! ჩართეთ წამზომი და მიეცით 30წმ 

დრო. 

 სწორი და არასწორი შესრულების შემთხვევაშიც გადადით მეორე დავალებაზე.  

 

დავალება 2 (45წმ) 

 

ცდა I 
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დადეთ ბავშვის წინ 4 კუბი და უთხარით : მიყურე! 4 კუბს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ფიგურა 

ავაწყო.  ააგეთ მოდელი. 

დადეთ ბავშვის წინ 4 კუბი და უთხარით : ახლა შენ სცადე გააკეთო ზუსტად ასეთივე, როგორიც 

მე გავაკეთე.  დაიწყე! როცა ბავშვი დაიწყებს მუშაობას, ჩართეთ წამზომი. 

სწორი შესრულების შემთხვევაში გადადით მეორე დავალებაზე, ხოლო თუ ბავშვი ვერ ართმევს 

თავს დავალებას, მიეცით მე-2 ცდის უფლება. 

 

ცდა II  

 

დატოვეთ მოდელი ხელუხლებლად და უთხარით ბავშვს : მიყურე. ააგეთ მოდელის მსგავსი 

კონსტრუქცია ბავშვის კუბებით. ამის შემდეგ დაშალეთ კუბები, დააწყვეთ ბავშვის წინ და კვლავ 

უთხარით: კიდევ სცადე და ზუსტად ისეთი გააკეთე, როგორც მე. დაიწყე! შეამოწმე, რომ შენი 

აგებული ზუსტად ისეთი იყოს, როგორც ნახატზეა. ჩართეთ წამზომი და მიეცით დრო 45 წმ. 

სწორი და არასწორი შესრულების შემთხვევაშიც გადადით მეორე დავალებაზე. 

 

დავალება 3 (45წმ) 

8-16 წელი 

იმ  შემთხვევაში, თუ ბავშვი  აღნიშნული დავალებით იწყებს, დადეთ 2 კუბიკი და უთხარით მას: 

შეხედე ამ კუბებს, ისინი ზუსტად ერთნაირია. ზოგი გვერდი  წითელია (აჩვენებთ წითელ მხარეს), 

ზოგი თეთრი (აჩვენეთ), ზოგიერთი კი ნახევრად წითელი და ნახევრად თეთრი (აჩვენეთ). 

 

ცდა I 

დადეთ ბავშვის წინ 4 კუბი. გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი იმ გვერდზე, რომელზეც მოცემულია 

მე-3დავალების ნიმუში. დადეთ სურათი ბავშვის წინ და უთარით : ნახე, როგორ ავაწყობ კუბებით 

ზუსტად ისეთივე ფიგურას, როგორიც სურათზეა. როდესაც დაამთავრებთ აგებას, თქვით : შეხედე, 

კუბების ზედა მხარე ზუსტად ისეთივეა, როგორც ნახატზე.  

დაშალეთ თქვენი აგებული მოდელი და კუბები ბავშვის წინ დაალაგეთ. უთხარით : ახლა შენ 

ააწყვე ზუსტად ასეთივე. იმუშავე რაც შეიძლება სწრაფად. მითხარი, როცა მორჩები. დაიწყე! 

ჩართეთ წამზომი და დაიწყეთ დროის ათვლა. 

თუ ბავშვი სწორად ასრულებს დავალებას, გადადით მომდევნო დავალებაზე, ხოლო თუ ვერ 

აგებს ნიმუშს, მაშინ მიეცით მეორე ცდის უფლება.  
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ცდა II  

უთხარით ბავშვს :  მიყურე! ნელ-ნელა ააგეთ მოდელი ბავშვის წინ. კუბების ზედა მხარე ზუსტად 

ისეთივეა, როგორც ნახატზე.  

დაშალეთ თქვენი აგებული მოდელი და კუბები ბავშვის წინ დაალაგეთ. უთხარით : ახლა შენ 

ააწყვე ზუსტად ასეთივე. შეამოწმე, რომ შენი აგებული ზუსტად ისეთი იყოს, როგორც ნახატზეა. 

დაიწყე! დაინიშნეთ დრო (45წმ). 

სწორი შესრულება: თუ ბავშვი იწყებს მე-3 დავალებით, ჩაატარეთ წინა დავალებები 

უკუთანმიმდევრობით მანამ, სანამ ბავშვი არ აიღებს მაქსიმალურ ქულას ორ თანმიმდევრულ 

დავალებაში. თუ ბავშვი 1 დავალებით იწყებს, გადადით მომდევნო დავალებაზე. 

არასწორი შესრულება: თუ ბავშვი იწყებს მე-3 დავალებით, ჩაატარეთ წინა დავალებები 

უკუთანმიმდევრობით მანამ, სანამ ბავშვი არ აიღებს მაქსიმალურ ქულას ორ თანმიმდევრულ 

დავალებაში. თუ ბავშვი 1 დავალებით იწყებს, გადადით მომდევნო დავალებაზე, თუ შეწყვეტის 

კრიტერიუმის თანახმად, ტესტის შეწყვეტა არ გიწევთ.  

 დავალება 4  (45 წმ) 

დადეთ ბავშვის წინ 4 კუბი. მოძებნეთ მე-4 დავალება სასტიმულე წიგნში, აჩვენეთ  და უთხარით : 

ააწყვე ზუსტად ასეთივე. ეცადე იმუშაო რაც შეგიძლია სწრაფად. როცა დაასრულებ, მითხარი. 

დაიწყე!. დაინიშნეთ დრო. 

სწორი შესრულება : გადადით მომდევნო დავალებაზე. 

არასწორი შესრულება : თუ ბავშვი იწყებს მე–3 დავალებით, ჩაატარეთ წინა დავალებები 

უკუთანმიმდევრობით მანამ, სანამ ბავშვი ორ თანმიმდევრულ დავალებაში არ მიიღებს მაქსიმალურ 

ქულას. თუ ბავშვი 1 დავალებით იწყებს, გადადით მომდევნო დავალებაზე, თუ შეწყვეტის 

კრიტერიუმის თანახმად ტესტის შეწყვეტა არ გიწევთ. 

დავალებები 5-10  (მე- 5 დავალების დრო - 45 წმ;   მე–6–მე–10 დავალებები - 75 წმ). 

დაალაგეთ 4 კუბი ბავშვის წინ. მოძებნეთ შესაბამისი დავალება სასტიმულე წიგნში და უთხარით 

ბავშვს : ააწყვე ზუსტად ასეთივე. ეცადე იმუშაო რაც შეგიძლია სწრაფად. როცა დაასრულებ, 

მითხარი. დაიწყე!.  
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თუ ხვდებით, რომ ბავშვმა გაიგო დავალება, შეგიძლიათ  ინსტრუქციის შემოკლება. დაინიშნეთ 

დრო.  

გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმის თანახმად ტესტის შეწყვეტა არ 

გიწევთ. 

დავალებები 11 – 14 ( დრო - 120წმ). 

დაალაგეთ ბავშვის წინ 9 კუბი. მოძებნეთ შესაბამისი დავალება სასტიმულე წიგნში და უთხარით 

ბავშვს : ააწყვე ზუსტად ასეთივე. გამოიყენე ყველა კუბი. ეცადე იმუშაო რაც შეგიძლია სწრაფად. 

როცა დაასრულებ, მითხარი. დაიწყე!.  

თუ ხვდებით, რომ ბავშვმა გაიგო დავალება, შეგიძლიათ  ინსტრუქციის შემოკლება. დაინიშნეთ 

დრო. 

გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმის თანახმად ტესტის შეწყვეტა არ 

გიწევთ. 

 

2. მსგავსებები 

ბავშვს მიეწოდება ორი სიტყვა და მან უნდა აღწეროს, თუ რატომ არიან ეს საგნები ან ცნებები 

მსგავსი. 

 

მასალა : 

 ჩატარების და ქულების გამოთვლის სახელმძღვანელო. 

 ანგარიშის ფორმა. 

 

დაწყება : 

6-8 წწ -  ნიმუში, შემდეგ კი დავალება 1 

9-11 წწ. - ნიმუში, შემდეგ დავალება 3 

12-16წწ - ნიმუში, შემდეგ დავალება 5 

 

სავარაუდო ინტელექტუალური შეფერხების მქონე ბავშვებთან დაიწყეთ 1  დავალებით. 
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უკან დაბრუნება: 

თუ 9-დან 16 წლამდე ბავშვი ვერ ასრულებს მისი ასაკობრივი კატეგორიისთვის განკუთვნილ 

პირველ ორ დავალებას, გადადით წინა დავალებებზე უკუთანმიმდევრობით და ჩაატარეთ ისინი 

მანამ, სანამ ბავშვი არ მიიღებს მაქსიმალურ ქულას თანმიმდევრობით ორ დავალებაში.  

 

შეწყვეტის კრიტერიუმი :  

თუ ბავშვი ვერ ასრულებს თანმიმდევრობით 5 დავალებას, შეწყვიტეთ სუბტესტის ჩატარება. 

 

ზოგადი მითითებები: 

 წაუკითხეთ თითოეული დავალების სიტყვები ბავშვს და დაუსვით შეკითხვა : რა საერთო 

აქვს  __ და __  ? 

 თითოეულ დავალებაზე შეკითხვა შეიძლება რამდენჯერმე გაიმეოროთ, მაგრამ არ 

შეცვალოთ ტექსტი. 

 თითოეული დავალებისთვის მოცემულია შესაძლო პასუხების ნიმუშები, რაც აადვილებს 

ქულების მინიჭების პროცესს. 

 თუ ბავშვის პასუხი ორაზროვანი და ბუნდოვანია, ან Q-თია აღნიშნული პასუხების 

ჩამონათვალში, ჰკითხეთ: რას გულისხმობ? კიდევ ხომ არ მეტყოდი რაიმეს/კიდევ რა შეგიძლია 

მითხრა? 

 

1 და მე–2 დავალებები სასწავლო დავალებებია. თუ ბავშვი ვერ გპასუხობით, უთხარით სწორი 

პასუხი. შემდეგ დავალებებში დახმარებისგან თავი შეიკავეთ. 

ქულები 

 სავარაუდო პასუხების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და მოიცავს როგორც 

მაღალქულიან (უფრო სრულყოფილ), ასევე დაბალქულიან პასუხებსაც. მნიშვნელოვანია, რომ 

უჩვეულო პასუხი შეაფასოთ ფრთხილად და შეუსაბამოთ ქულების მინიჭების ზოგად პრინციპს.  

 თუ ბავშვი ბევრ პასუხს გაძლევთ ერთ დავალებაზე, რომლებიც ერთმანეთისგან 

განზოგადების დონით განსხვავდებიან, შეგიძლიათ შემდეგნაირად მოიქცეთ : 

1. ბავშვის დამატებითი შენიშვნები, რომელიცა აშკარად არაა ბავშვის პასუხის ნაწილი და არ 

მოქმედებს შეფასებაზე (მაგ., „კატას და თაგვს ორივეს აქვთ თვალები, კუდები, ფეხები და ჩემი კატა 

იჭერს თაგვს“). 
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2. თუ ბავშვი 2 ან 1 ქულიანი პასუხის პარალელურად ისეთ პასუხსაც გეუბნებათ, რომელიც 

არასწორია და მიუთითებს იმაზე, რომ ბავშვს სიტყვების ან ცნებების მსგავსების ძირითადი არსი არ 

ესმის, შეაფასეთ 0 ქულით. 

3. თუ ბავშვი რამდენიმე პასუხს გაძლევთ და ყველა მათგანი მეტ-ნაკლებად სწორია, აირჩიეთ 

საუკეთესო პასუხი და ის შეაფასეთ. 

 

დავალებები 1-2 

 შეაფასეთ ბავშვის პასუხი პასუხების შესაძლო ვარიანტების და შეფასების ზოგადი 

პრინციპების მიხედვით და მიანიჭეთ 1 ან 0 ქულა. 

დავალებები 3-23 

 შეაფასეთ ბავშვის პასუხი პასუხების შესაძლო ვარიანტების და შეფასების ზოგადი 

პრინციპების მიხედვით და მიანიჭეთ  2, 1 ან 0 ქულა. 

მსგავსებების მაქსიმალური ნედლი ქულაა: 44 

ქულების მინიჭების ზოგადი პრინციპები 

2 ქულა 

 ნებისმიერი ძირითადი კლასიფიკაცია, რომელიც შეესაბამება სიტყვათა წყვილის ორივე 

წევრს, მაგალითად ‘’ვაშლი და ბანანი ხილია’’ ან ‘’კატა და თაგვი ძუძუმწოვრები/ცხოველები არიან’’. 

 

1 ქულა 

 ორივე წევრის სპეციფიკური მახასიათებელი ნიშანი, რომელიც მსგავსებას ასახავს , მაგრამ 

უფრო ნაკლებად. მაგალითად : ‘’ვაშლი და ბანანი, ორივე ტკბილია’’ ან ‘’კატას და თაგვს აქვთ კუდი’’. 

 ნებისმიერი ძირითადი კლასიფიკაცია, რომელიც უფრო ნაკლებად ასახავს ზოგად მსგავსებას, 

მაგალითად ‘’ ვაშლი და ბანანი, ორივე საჭმელია’’. 

0 ქულა 

 ნებისმიერი მახასიათებელი, რომელიც არ შეესაბამება ორივე წევრს, რომელიც ძალიან 

ზოგადია ან სიტყვათა წყვილს შორის განსხვავებებს ასახავს. მაგალითად : ‘’ ავტოკალამი და ფანქარი, 

ორივე გრძელია’’ ან ‘’ვაშლი წითელია, ხოლო ბანანი ყვითელი’’. 

 ნებისმიერი პასუხი, რომელიც ცალსახად არასწორია. 
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 ამ სუბტესტში აბსტრაქციის ხარისხი ქულის მინიჭების მთავარი დეტერმინანტია. ამიტომ, 

პასუხი, რომელიც შეესაბამება ზოგად კატეგორიზაციას, იმსახურებს მთლიან კრედიტს, ხოლო ის 

პასუხები, რომლებიც წყვილის წევრების ერთ ან რამდენიმე მთავარ მახასიათებელს თუ ფუნქციას 

ეფუძნება, არ ენიჭება ან ნაწილობრივ ენიჭება კრედიტი. მაგალითად, პასუხი ‘’იდაყვი და მუხლი 

სახსრებია’’ (მათი ზოგადი კატეგორია), დაიმსახურებს უფრო მაღალ ქულას, ვიდრე  პასუხი - 

‘’ორივე გვეხმარება მოძრაობაში’’ (მათი საერთო ფუნქცია). ანალოგიურად, ‘’სიბრაზე და სიხარული 

ემოციებია’’’ უფრო მაღალ შეფასებას მიიღებს, ვიდრე პასუხი - ‘’ორივეს შევიგრძნობთ’’. 

 რა თქმა უნდა, პრობლემის გადაჭრის შედარებით კონკრეტული მიდგომაც კი („კატას და 

თაგვს ორივეს ბეწვი აქვს“) მოითხოვს ბავშვისგან ორივე წევრის საერთო, მსგავსი თვისებების 

კონცეპტუალიზაციას. ზოგიერთ ბავშვს არ შეუძლია წყვილის წევრების დამაკავშირებელი 

მახასიათებლის მოძებნა, ამიტომაც მათ შეიძლება ისეთი პასუხების გასცენ შეკითხვას, რომელიც 

ახასიათებს თითოეულ წევრს ცალ-ცალკე. მაგ.: ‘’იდაყვი შენს ხელზეა, ხოლო მუხლი ფეხზე’’. 

მართალია ეს პასუხი სინამდვილეს შეესაბამება, მაგრამ ასეთი ტიპის პასუხები ფასდება 0 ქულით, 

რადგან  არ მოიცავს მსგავსებას. 

  

 

სუბტესტის ჩატარება 
 

ნიმუში : 
ბავშვს სუბტესტი შემდეგი სიტყვებით წარუდგინეთ : ახლა გეტყვი ორ სიტყვას და გკითხავ, რა 

აქვთ მათ საერთო. რა აქვს საერთო წითელს და ლურჯს? რით ჰგვანან ერთმანეთს? 

 თუ ბავშვი სწორად გპასუხობთ, უთხარით : კარგი, ახლა სხვა ვცადოთ. 

 თუ ბავშვი არასწორად გპასუხობთ, უთხარით : წითელი და ლურჯი, ორივე ფერია.  

 

6-8წწ. 

დავალება 1 

რა საერთო აქვს კალამს და ფანქარს? 

სწორი პასუხის შემთხვევაში (ნებისმიერი 1 ქულიანი პასუხი) უთხარით ბავშვს : ახლა სხვაზე 
გადავიდეთ. გადადით მომდევნო დავალებაზე. 
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არასწორი პასუხის შემთხვევაში ეუბნებით ბავშვს : კალამი და ფანქარი ის საგნებია, რომლითაც 
ვწერთ და ვხატავთ.  

1 ქულა:  საგნები, რომლითაც ვაფერადებთ, ვხატავთ ვწერთ; საწერი და სახატავი ინსტრუმენტები.  

0 ქულა :  ორივეს წვრილი წვერი აქვს (Q), მსგავსი ზომა და ფორმა აქვთ. ორივეს მელანი აქვს (Q). 

 

დავალება 2 

რა საერთო აქვს წყალს და რძეს? 

სწორი პასუხის შემთხვევაში გადადით მომდევნო დავალებაზე. 

არასწორი პასუხის შემთხვევაში უთხარით ბავშვს : რძე და წყალი ორივე სითხეა და ორივეს 
ვსვამთ. ამის შემდეგ გადადით მომდევნი დავალებაზე. 

1 ქულა : ორივე თხევადია, ორივე სითხეა.  ორივე სასმელია. ორივეს ვსვამთ. ორივე სასარგებლოა, 
ჯანმრთელობისთვის კარგია ( და აკეთებს დალევის იმიტირებას). 

0 ქულა : ორივე სველია; ორივეში წყალია (Q); ორივე თეთრია; ორივე ცივია; ვიტამინები აქვთ; 
ორივე შეიძლება დაგეღვაროს (Q), ყუთშია, ბოთლშია (Q).  

 

დავალებები 3-23 

თითოეული დავალების შემდეგ გადადით მომდევნო დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმი 
არ უწევს.  

 

9-11 წწ. 

დავალება 3 

რა საერთო აქვს ბანანს და ვაშლს? 

2 ქულა :ხილია 

1 ქულა :  საკვებია;  ორივეს ვჭამთ (Q); ჯანმრთელი პროდუქტებია; მინერალებით და 
ვიტამინებით მდიდარია; გემრიელია; ტკბილია; ხეზე იზრდება (Q), აქვს კურკა, კანი. 

0 ქულა :სასარგებლოა (Q); ბოსტნეულია, ორივეს ვღეჭავთ, ორივეს აქვს წვენი, ყვითელია (Q), 
რბილია, მრგვალია.  
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დავალება 4 

რა საერთო აქვს პერანგს და ფეხსაცმელს? 

2 ქულა :ორივე სამოსია, ტანსაცმელია (ორივეთი ვიმოსებით, ორივეს ვიცმევთ); სამოსის, ფორმის 
ნაწილია. 

1 ქულა :  ვიცვამთ (Q);  ორივე იცავს ტანს (Q); ორივე გათბობს , ორივეს ტანზე ვირგებთ (Q). 

0 ქულა : ორივეს ვიკრავთ (Q); ორივე ტყავისაა; ორივე შეკერილია; ორივე ნაჭრისაა, ქსოვილისგან 
მზადდება, ორივე ფული ღირს, ყიდულობ, ორივე ერთი ფერისაა ( და მიუთითებს თავის პერანგსა 
და ფეხსაცმელზე). 

 

12-16 წწ. 

დავალება 5 

რა საერთო აქვს ფუტკარს და პეპელას? 

2 ქულა : მწერებია; ხოჭოებია 

1 ქულა : ცხოველებია (Q); 6 ფეხი და სეგმენტებად დაყოფილი სხეული აქვთ; ყვავილების 
ნექტარს აგროვებენ; აქვთ ფრთები, დაფრინავენ (Q); ულვაშები აქვთ, ამტვერიანებენ ყვავილებს, 
ჭუპრისგან გამოდიან. 

0 ქულა : მოსწონთ, იკვებებიან ყვავილებით (Q); გამოიმუშავებენ თაფლს, ნესტრები აქვთ. 

 

დავალება 6 

რა საერთო აქვს კატას და თაგვს? 

2 ქულა : ძუძუმწოვრები არიან; თბილსისხლიანები არიან; ცოცხალი არსებები არიან. 

1 ქულა : აქვთ კუდი, ბეწვი, ულვაშები, ოთხფეხები (Q), ღამე აქტიურები, სიბნელეში ხედავენ, 
შეუძლიათ ცოცვა, სირბილი.  

0 ქულა : სახლის ბინადრები არიან (Q), შინაურებია (Q); სახლში ცხოვრობენ; შეგიძლია მათთან 
ითამაშო; ერთმანეთი არ უყვართ, მტრები არიან, ერთი ფერის არიან; ჭამენ ყველს, იპარავენ საჭმელს 
(Q). 
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დავალება 7 

რა საერთო აქვს ზაფხულს და ზამთარს? 

2 ქულა: წელიწადის დროებია, სეზონებია. 

1 ქულა : წელიწადის ნაწილებია, გაზაფხული-ზაფხული-შემოდგომა-ზამთრის ნაწილებია 
(ოთხივე სეზონს ჩამოთვლის) (Q), ამინდია, კლიმატია, კლიმატის ცვლილებაა(Q). 

0 ქულა:  ბუნების ნაწილებია (Q); თვეებია (Q); ქარიანია, ცივა; დასვენება, არდადეგები (Q); 
დღეები, წლები, თვეები; ღრუბლიანია, მზიანია, წვიმიანია. 

 

დავალება 8  

რა საერთო აქვს  გაბრაზებას და სიხარულს? 

2 ქულა : ემოციებია  (ემოციის გამოხატულებებია; ემოციური რეაქციებია), გრძნობებია, 
ფსიქიკური მდგომარებებია, ფსიქოლოგიური განცდებია, განცდების გამოხატულება. 

1 ქულა : არის ის, რასაც გრძნობ (Q); რეაქციებია (Q); დამოკიდებულებებია (Q); სახის 
გამომეტყველებებია (ის, რაც სახეზე გამოგეხატება); გამოხატვის საშუალებაა (Q), შენ შიგნითაა. 

0 ქულა : ის, რასაც გონებით აკონტროლებ (Q); ცხოვრების ნაწილია; ტემპერამენტის, პიროვნების 
ნაწილია; რაც სახეზე გეტყობა; ქცევაა, მოქმედებებია; ნიშნებია; ორივე გვაქვს.  

 

დავალება 9 

რა საერთო აქვს იდაყვს და მუხლს? 

2 ქულა: ორივე სახსარია; სხეულის ნაწილებია, რომლებსაც სახსრები აქვთ; აერთებს კიდურებს; 
ერთად იჭერს ფეხების და ხელების ნაწილებს, ადგილები სადაც კიდურები იხრება. 

1 ქულა: სხეულის ნაწილები, რომლებიც ძვლებს აერთებს (Q); სხეულის მოძრავი, მოქნილი 
ნაწილები (Q); კიდურების ნაწილები (Q); გვეხმარება სიარულში; გვჭირდება სამოძრაოდ; 
შემაერთებელი ძვლები; გეხმარება მოხრაში. 

0 ქულა:ორივეს ვამოძრავებთ; ორივეს ვიყენებთ;  ორივე შეიძლება გეტკინოს;  აერთებენ(Q), 
კანითაა დაფარული, ძვლებია.  

 

დავალება 10 
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რა საერთო აქვს ღიმილს და  მოღუშვას? 

2 ქულა:  ორივე სახის გამომეტყველებაა, რომელიც ემოციას ასახავს; ემოცია, გუნებაა; განცდები, 
რომელსაც ტუჩებით, სახით გამოხატავ; მათი საშუალებით გამოვხატავთ გრძნობებს; ემოციის 
ფიზიკური გამოხატულებაა; ემოციის სახეზე გამოვლინება/გამოხატვაა. 

1 ქულა: რეაქციები; ემოციები; გამომეტყველებებია (Q); ისინია, რითიც ვამბობ, როგორ ხასიათზეა 
ადამიანი (Q); როცა ბედნიერი ან იმედგაცრუებული, სევდიანი ხარ, მაშინ გამოხატავ (Q); სახის 
გამომეტყველებაა (Q);  

0 ქულა: მოქმედებებია; მოძრაობებია; ამას აკეთებ (Q). 

 

დავალება 11 

რა საერთო აქვს ნახატს და ქანდაკებას? 

2 ქულა: ხელოვნებაა; ხელოვნების ნიმუშებია; ხელოვნების ფორმაა; შემოქმედების ფორმებია; 

1 ქულა: კრეატიულია (Q); ქმნილებებია; ადამიანის ნახელავია (Q); სიმბოლური მნიშვნელობა 
აქვთ (Q); შეიძლება შედევრები იყოს; მუზეუმებშია; იდეის, ემოციის გამოხატვის საშუალებაა (Q), 
გამოხატვის ფორმაა (Q).  

0 ქულა: შეგიძლია ააშენო, დახატო;  სკულპტურებია; პორტრეტებია; აჩვენი დეკორაცია, 
ადამიანები; განცდებია, გამოხატულებაა;  

 

დავალება 12 

რა საერთო აქვს აგურს და ფიცარს? 

2 ქულა : მასალებია, რომელთაგანაც სახლი (შენობა, კედელი...) შენდება; სამშენებლო მასალებია. 

1 ქულა: მასალებია; რესურსებია, საშუალებებია (Q); ასაშენებლად გამოიყენება; სამუშაო 
იარაღებია (Q); შენობის ნაწილებია. 

0 ქულა: კონსტრუქციაა, მშენებლობა (Q); მძიმეა; ადამიანის შექმნილია;  შეგიძლია გამოიყენო; 
ნატურალური პროდუქტია, მიწის ნაწილებია. 

 

დავალება 13 

რა საერთო აქვს პოეტსა და მხატვარს? 

2 ქულა:ხელოვანები, ხელოვნების წარმომადგენლები არიან; პროფესიებია; ხელოვნების 
საშუალებით გამოხატავენ თავს; შემოქმედები არიან, შემქმნელები. 
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1 ქულა: გამოხატავენ, წარმოაჩენენ მოვლენებს და თავის შეხედულებებს (Q); გადმოსცემენ 
თავიანთ მსოფლმხედველობას (Q); ხელოვნებით შოულობენ ფულს; ხელოვნებას ყიდიან; ნიჭი აქვთ, 
შემოქმედეითები არიან (Q) 

0 ქულა: ხელოვნებაა; ფურცელზე გადააქვთ მოვლენები ხატავენ; წერენ (Q); იყენებს ფანქარსა და 
კალამს; ცნობილი ადამიანები არიან, ბევრ ფულს აკეთებენ. 

 

დავალება 14 

რა საერთო აქვს  მთას და ტბას? 

2 ქულა: გეოგრაფიული, ტოპოგრაფიული მახასიათებლებია; დედამიწის, სამყაროს/დედამიწის 
ფიზიკური მახასიათებლებია; გეოგრაფილი ფენომენია, ადგილებია; ლანდშაფტია, დედამიწის 
ქანების და ფილების მოძრაობის შედეგია.  

1 ქულა: დედამიწის ადგილებია; დედამიწის ნაწილებია (Q); ამინდის შედეგად შეიქმნა; ბუნების 
ნაწილებია, რესურსებია (Q); ფიზიკური მახასიათებელებია;  დასასვენებლად, ტურისტებისთვის,  
დaსაბანაკებლად, სამოგზაუროდ.  

0 ქულა: ადგილები,სადაც დროის სატარებლად მიდიან (Q), სადაც თოვს, ცხოველებია,წყალია. 
დიდია, ფართოა, მაღალია. 

 

დავალება 15 

რა საერთო აქვს ყინულს და ორთქლს? 

2 ქულა:წყლის ფაზები, საფეხურებია; განსხვავებულ ფორმებში მყოფი წყალია; წყლის ფიზიკური 
ფორმები/მდგომარეობებია. 

1 ქულა:  წყლისგან წარმოიშვებიან (Q); წყლის ციკლის ნაწილებია (Q); ორივე წყლად იქცევა; 
ტემპერატრული განსხვავებებია (Q). 

0 ქულა:სველია, სითხეა, ტემპერატურა აქვთ, ერთმანეთისგან წარმოიშვებიან.  

 

დავალება 16 

რა საერთო აქვს პირველს და უკანასკნელს? 

2 ქულა: უკიდურესი წერტილები, ადგილები; საწყისი და საბოლოო წერტილებია; რიცხვთა 
თნმიმდევრობის კიდურა ადგილებია; თანმიმდევრობაში პოზიციებია; საპირისპირო პოზიციებია; 
ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის ნაწილებია.  
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1 ქულა: თანმიმდევრობაა (Q); რეიტინგი; ადგილებია; თამაშში, შეჯიბრში პოზიციებია (Q); 
ბოლოებია; რიგის ნაწილებია; 

0 ქულა: წერტილებია;  ადგილებია (Q); რიგია; შეჯიბრებაა, რიცხვითი თანმიმდევრობაა (Q); 
რიცხვებია. 

 

დავალება 17 

რა საერთო აქვს წყალდიდობას და გვალვას? 

2 ქულა: ორივე ბუნებრივი კატაკლიზმებია;  წყალთან დაკავშირებული ბუნებრივი 
კატასტროფებია; ამინდის, ბუნების ექსტრემალური სახეობებია; ბუნების ძალებია.  

1 ქულა : ამინდია; კლიმატთან არიან დაკავშირებული (Q); წვიმას უკავშირდებიან (Q); აზიანებს, 
კატასტროფას იწვევს (Q). 

0 ქულა : საზიანოა; სახიფათოა; ტრაგედიაა (Q); წყალთან არიან დაკავშირებული (Q); სეზონურია, 
სეზონურად ხდება (Q). 

 

დავალება 18 

რა საერთო აქვს საშლელსა და ქაღალდს? 

2 ქულა : ორივე ხის პროდუქტია. ორივე მცენარისგან მიიღება, ბუნებრივი რესურსების 
პროდუქტებია; ბუნებრივად მზადდება; გარემოსგან მიიღება.  

1 ქულა : ფიზიკური მატერიებია; მატერიებია, რომლებსაც ვიყენებთ (Q); ადამიანის მიერაა 
გაკეთებული (Q); ხისგან მიიღება (Q).  

0 ქულა : მრავალფეროვანი გამოყენება აქვთ, სკოლაში და ოფისებში იყენებენ; ორივე მოქნილია, 
თხელია. 

 

დავალება 19 

რა საერთო აქვს მარილს და წყალს? 

2 ქულა :  ორგანიზმს ორივე სჭირდება; სასიცოცხლოდ აუცილებელია ორგანიზმისთვის; 
ქიმიური ნაერთებია. 

1 ქულა :  ფიზიკური ნაერთებია (Q); საჭმლის მოსამზადებლად ვიყენებებთ (Q); ელემენტების, 
მოლეკულებისგან შედეგება (Q); ადამიანები იყენებენ; ბუნებრივი ნივთიერებებია; ოკეანეშია;  
სხეული გამოყოფს.  
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0 ქულა :  მინერალებია; ელემენტებია, ქიმიური ნაერთებია(Q); ორგანულია; იხსნება; სადილზე 
ვიყენებთ.  

 

დავალება 20 

რა საერთო აქვს შურისძიებას და მიტევებას? 

2 ქულა: არჩევანია, რომელსაც აკეთებ იმ შემთხვევაში, როცა ვინმე რაიმე ცუდს გიკეთებს; 
პრობლემის გადაწყვეტის გზებია. რეაგირებაა ჩხუბზე, ცუდ მოპყრობაზე, წყენაზე.  

1 ქულა: შედეგებია როცა გაწყენინებენ (Q); რეაგირების გზებია, საშუალებებია (Q); 
გადაწყვეტილებაა, არჩევანია (Q); რაიმე, რასაც სხვას გაუკეთებ (Q). 

0 ქულა : ემოეციებია (Q); ადამიანური მახასიათებლებია; გადაწყვეტის ტიპებია (Q); აზრები, 
განწყობა, გამოხატვა.  

 

დავალება 21 

რა საერთო აქვს ნებართვას და აკრძალვას? 

2 ქულა:ქცევის კონტროლის მეთოდებია; ქცევის წესებია; რეგულაციებია; თავისუფლების 
ხარისხებია; ქცევის საზღვრებია;  

1 ქულა: ქცევის შედეგებია; მოლოდინების დაწესებაა; ქცვასთან არის დაკავშირებული (Q); 
დისციპლინის საზომებია (Q); ინსტრუქციები, წესები, მითითებებია; მოლოდინების შემქმნელებია ; 
სტანდარტებია; აკრძალვებია და შეზღუდვებია.  

 0 ქულა: მასწავლებლები და მშობლები გაძლევენ  (Q); არ გაქვს სხვის გარეშე; რასაც გაძლევენ და 
გიწესებენ; საზოგადოებისთვის აუცილებელია.  

დავალება 22 

რა საერთო აქვს ოცნებას და რეალობას? 

2 ქულა : ცნობიერების მდგომარეობებია, ცნობიერების დონეებია; ფსიქიკური მდგომარეობებია; 
მოვლენების ხედვის გზებია. 

1 ქულა : დაკავშირებულია ტვინთან, თავთან, ფსიქიკასთან (Q); აზროვნების ფორმებია (Q); 
ფიქრები, იდეები, განცდები, წარმოსახვა. მდგომარეობები, რაშიც ვართ; ცხოვრების გზებია, 
ორივენაირად შეიძლება ცხოვრება.  

0 ქულა : რეალობის, სინამდვილის, მოჩვენებითის, არარსებულის ჩვენებაა (Q); მოსაწყენია; 
ამაღელვებელია (Q); მოქმედებს შენ ცხოვრებაზე, მომავალზე (Q).  
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დავალება 23 

რა საერთო აქვს დროს და სივრცეს? 

2 ქულა : განზომილებებია; ჩვენი არსებობის განფენილობაა, (სამყაროს) მახასიათებელები, 
რომლითაც ვართ შეზღუდულები, ჩვენ ყოფიერებას ქმნიან.   

1 ქულა : საზომებია (Q); განუსაზღვრელია; არც ერთი არ არის აბსოლუტური (Q); არ არის 
ფიზიკური, აბსტრაქტულია, მათზე გავლენას ახდენს გრავიტაცია, მასა, ფარდობითობა (Q) 

0 ქულა :  მუდმივია (Q); მოძრაობს (Q); არაკონტროლირებადია, ვერ შეცვლი (Q); ძალებია, 
სამყაროა; მეცნიერების, ფიზიკი ნაწილია.  

 

  3.ციფრების ჩამოთვლა 

აღნიშნულ სუბტესტში ბავშვს მიეწოდება ციფრების სერია და მან უნდა გაიმეოროს იგივე 
თანმიმდევრობით. უკუთვლის დავალებაში კი მას მოეთხოვება ციფრების უკუთანმიმდევრობით 
გამეორება. 

მასალები: 

 ადმინისტრაციის და ქულების გამოთვლის სახელმძღვანელო. 
 ანგარიშის ფორმა. 
 

დაწყება : 

6-16 წელი 

ციფრების ჩამოთვლა: დაწყება 1 დავალებიდან. 

უკუჩამოთვლა:  დაწყება ნიმუშიდან, შემდეგ კი პირველი დავალება. 

 

შეწყვეტის კრიტერიუმი: 

ციფრების ჩამოთვლა: თითოეული რიგის ორივე ცდაში 0 ქულა. 

უკუჩამოთვლა :  თითოეული რიგის ორივე ცდაში 0 ქულა. 

 

ზოგადი მითითებები : 
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 სუბტესტი იყოფა ორ ნაწილად - ციფრების ჩამოთვლა და უკუჩამოთვლა. აუცილებელია 
ორივე დავალების ჩატარება. ჩაატარეთ უკუჩამოთვლის ნაწილი, მიუხედავად ციფრების წაღმა 
ჩამოთვლის ნაწილის შედეგებისა.  
 თითოეული რიგი მოიცავს 2 ცდას. ჩაატარეთ ორივე ცდა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვი 

პირველს ვერ ასრულებს. 
 ყოველ რიგში წაიკითხეთ ციფრები ერთწამიანი შუალედებით, ხმის ტონის მცირედი 

დაქვეითებით რიგის ბოლო ციფრზე. დაიცადეთ, რომ ბავშვმა გაიმეოროს.  
 არ გაიმეოროთ არც ერთი ცდა ორჯერ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამას ბავშვი გთხოვთ. 

უთხარით: სცადე, როგორც მოახერხებ. 
 დაეხმარეთ ბავშვს მხოლოდ  უკუჩამოთვლის დავალების კარგად გასაგებად. 
 

ქულები 
 თითოეული ცდა ფასდება: სწორი თანმიმდევრობით გამეორება – 1 ქულა, არასწორი 

თანმიმდევრობით გამეორება – 0 ქულა. 
 თითოეული რიგის ქულა მიიღება ორივე ცდის ქულის ჯამით. 
 ციფრების ჩამოთვლის ნედლი ჯამური ქულა მიიღება როგორც ციფრების წაღმა ჩამოთვლის, 

ასევე უკუჩამოთვლის  ქულების შეკრებით. 
ციფრების ჩამოთვლის მაქსიმალური ნედლი ქულაა: 32 
 

შესრულების პროცესის ქულები 
 ციფრების წაღმა ჩამოთვლის დავალებაში ნედლი ქულა მიიღება ყველა რიგის ქულების 

ჯამით. 
ციფრების წაღმა ჩამოთვლის მაქსიმალური ნედლი ქულაა  (DSF)- 16.  
 უკუჩამოთვლის ქულა მიიღება ამავე დავალების ყველა რიგის ქულების ჯამით; მხოლოდ 

საცდელი დავალება არ ითვლება. 

 ციფრების  უკუჩამოთვლის მაქსიმალური ნედლი ქულაა  (DSB)- 16.  

 
 წაღმა ჩამოთვლის ყველაზე გრძელი რიგის ნედლი ქულა (LDSF) - გამოითვლება იმის 

მიხედვით, თუ რამდენ რიგში მიიღო ბავშვმა ერთი ქულა მაინც. თუ მაგალითად, 7 რიგის ერთ ცდა 
მაინც სწორად შეასრულა, ხოლო მე-8 რიგის ორივე ცდა არასწორად შეასრულა, LDSF იქნება - 7.  

მაქსიმუმალურია - 9 ქულა. 
 უკუჩამოთვლის ყველაზე გრძელი რიგის ნედლი ქულა (LDSB) გამოითვლება იმის მიხედვით, 

თუ რამდენ რიგში მიიღო ბავშვმა ერთი ქულა მაინც უკუჩამოთვლის დავალებაში.თუ მაგალითად, 4 
რიგის ერთ ცდა მაინც სწორად შეასრულა, ხოლო მე-5  რიგის ორივე ცდა არასწორად შეასრულა, 
LDSB  იქნება - 4.  

მაქსიმუმალურია - 8 ქულა.  
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სუბტესტის ჩატარება 

 
 ბავშვს შემდეგი მითითება მიეცით : ახლა გეტყვი რამდენიმე ციფრს. ყურადღებით მომისმინე და 

როცა დავამთავრებ, გაიმეორე ზუსტად იმავე თანმიმდევრობით. დაიწყეთ პირველი რიგის 

პირველი დავალებიდან. 

6 -16 წელი. 
ციფრების წაღმა ჩამოთვლა 

 
დავალება   
1 ცდა 1  

ცდა 2 
2-9 
4-6 

2 ცდა 1  
ცდა 2 

3-8-6 
6-1-2 

3 ცდა 1  
ცდა 2 

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

4 ცდა 1  
ცდა 2 

8-4-2-3-9 
5-2-1-8-6 

5 ცდა 1  
ცდა 2 

3-8-9-1-7-4 
7-9-6-4-8-3 

6 ცდა 1  
ცდა 2 

5-1-7-4-2-3-8 
9-8-5-2-1-6-3 

7 ცდა 1  
ცდა 2 

1-8-4-5-9-7-6-3 
2-9-7-6-3-1-5-4 

8 ცდა 1  
ცდა 2 

5-3-8-7-1-2-4-6-9 
4-2-6-9-1-7-8-3-5 

 

6 -16 წელი. 
ციფრების უკუჩამოთვლა 

ნიმუში 1. 

ახლა გეტყვი რამდენიმე ციფრს. ყურადღებით მომისმინე და როცა დავამთავრებ, გაიმეორე 

უკუთანმიმდევრობით. მაგალითად, თუ გეტყვი - 8-2, როგორ იქნება უკუღმა თანმიმდევრობით? 

თუ ბავშვი სწორად გპასუხობთ, ეუბნებით: სწორია და გადადიხართ შემდეგ ნიმუშზე.  

თუ ბავშვი ვერ გპასუხობთ, თქვენ ეუბნებით: მე გითხარი 8–2, შენ უნდა მითხრა უკნიდან, 

ბოლოდან – 2–8. მოდი კიდევ ვცადოთ: 8–2.  

სწორი პასუხის შემთხვევაში, გადადიხართ მომდევნო ნიმუშზე; 

არასწორი პასუხის შემთხვევაში კი კვლავ იმეორებთ სწორ პასუხს და შემდეგ გადადიხართ მე-2 

ნიმუშზე. 
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     ნიმუში 2 

ახლა კვლავ  გეტყვი ციფრებს. გახსოვდეს, რომ შენ უკუთანმიმდევრობით უნდა მითხრა: 5-6. 

თუ ბავშვი სწორად გპასუხობთ, უთხარით: სწორია და გადადით პირველი დავალების პირველ  

რიგზე; 

თუ ბავშვი ვერ გპასუხობთ, უთხარით: მე გითხარი 5–6. უკუთანმიმდევრობით, ბოლოდან იქნება 

6–5. გადადით პირველი დავალების პირველ  რიგზე; 

 

დავალება   
1 ცდა 1  

ცდა 2 
2-1 
1-3 

2 ცდა 1  
ცდა 2 

3-5 
6-4 

3 ცდა 1  
ცდა 2 

5-7-4 
2-5-9 

4 ცდა 1  
ცდა 2 

7-2-9-6 
8-4-9-3 

5 ცდა 1  
ცდა 2 

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

6 ცდა 1  
ცდა 2 

1-6-5-2-9-8 
3-6-7-1-9-4 

7 ცდა 1  
ცდა 2 

8-5-9-2-3-4-6 
4-5-7-9-2-8-1 

8 ცდა 1  
ცდა 2 

6-9-1-7-3-2-5-8 
3-1-7-9-5-4-8-2 

 
 

4. დასურათებული ცნებები 

ბავშვს მიეწოდება სურათების ორი ან სამი რიგი. თითოეული რიგიდან მან უნდა ამოარჩიოს 
თითო სურათი. ამორჩეული სურათები უნდა ერთიანდებოდეს რაიმე საერთო, ძირითადი ნიშნით.  

 
მასალები : 
ჩატარებისა და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო; 
 ანგარიშის ფორმა; 
სასტიმულე წიგნი 1. 
 
დაწყება : 
6-8წწ -ნიმუშები A & B, შემდეგ 1 დავალება. 
9-11წწ - ნიმუშები A & B, შემდეგ მე-5 დავალება. 
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12-16წწ-ნიმუშები A & B, შემდეგ მე-7 დავალება. 
 
უკან დაბრუნება: 

თუ 8-16 წლის ბავშვი ვერ იღებს მაქსიმალურ ქულას პირველ ორ დავალებაში, ჩაუტარეთ წინა 
დავალებები უკუთანმიმდევრობით მანამ, სანამ ორ თანმიმდევრულ დავალებაში არ მიიღებს 
მაქსიმალურ ქულას. 

შეწყვეტის კრიტერიუმი : 

5 თანმიმდევრული არასწორი პასუხის შემდეგ წყვეტთ დავალებას. 

ზოგადი მითითებები 

 დახმარება შესაძლებელია მხოლოდ A და B ნიმუშებში. 
 ბავშვმა შეიძლება მიუთითოს ან დაასახელოს არჩეული სურათის შესაბამისი ნომერი. 
 თუ ბავშვი გეკითხებათ სურათზე გამოსახულების სახელს, შეგიძლიათ უპასუხოთ –

მხოლოდ დაუსახელოთ. 
 თუ ბავშვი გაუგებრად გეუბნებათ სურათის სახელს, სთხოვეთ მას, თითით გიჩვენოთ. 
 თუ ბავშვი არ ირჩევს ერთ სურათს რიგიდან ან ირჩევს რამდენიმე სურათს, მიეცით შემდეგი 

მითითებები : 
• ორ რიგიანი დავალების შემთხვევაში- აირჩიე ერთი სურათი თითო რიგიდან, ერთი აქედან 

(მიუთითეთ პირველ რიგზე) და მეორე აქედან (მიუთითეთ მეორე რიგზე)  
• სამრიგინი დავალების შემთხვევაში  - აირჩიე ერთი სურათი თითო რიგიდან, ერთი აქედან 

(მიუთითეთ პირველ რიგზე) და მეორე აქედან (მიუთითეთ მეორე რიგზე) და მესამე აქედან 
(მიუთითეთ მესამე რიგზე). 

• თუ ბავშვი გიჩვენებთ ერთზე მეტ სურათს თითოელი რიგიდან, უთხარით : მხოლოდ ერთი 
სურათი შეგიძლია მიჩვენო. 

 
 ქულები: 
 ანგარიშის ფორმაში მიუთითეთ, თუ რამდენი ქულა დააგროვა ბავშვმა თითოეულ 

დავალებაში. სწორი პასუხები გაფერადებულია ანგარიშის ფორმაში. 
 თუ ბავშვი ვერ ირჩევს ვერც ერთ სურათს და ამბობს, რომ არ იცის რომელია სწორი პასუხი, 

მონიშნეთ DK (ავ)ანგარიშის ფორმაში. 
 მიანიჭეთ მხოლოდ 1 ქულა, თუ ბავშვი ირჩევს სწორ სურათებს თითოეული დავალების 

ყველა რიგში.  
 არასწორი პასუხის შემთხვევაში მიანიჭეთ 0 ქულა. 

დასურათებული ცნებების მაქსიმალური ნედლი ქულაა - 28.  
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სუბტესტის ჩატარება 

6-16 წწ. 

ნიმუში A. ხეები. 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი სუბტესტის „დასურათებული ცნებები“  ა ნიმუშზე და უთხარით 
ბავშვს : შეხედე (მიუთითეთ პირველ და მეორე რიგებზე). ამოარჩიე პირველი რიგიდან (მიუთითეთ 
პირველ რიგზე) ისეთი სურათი, რომელიც შეესაბამება ერთ-ერთ სურათს მეორე რიგიდან 
(მიუთითეთ მეორე რიგზე). 

თუ ბავშვი სწორად არჩევს სურათებს, ჰკითხეთ : რატომ უნდა იყოს ესენი ერთად? თუ ბავშვი 
გპასუხობთ  - ‘’ხეებია’’, განავრცეთ- ერთად უნდა დაწყვილდნენ იმიტომ, რომ ორივე ხეა. ახლა სხვა 
ვცადოთ. 

თუ ბავშვი არასწორად გპასუხობთ, ეუბნებით : აი, ეს ხე უნდა დავდოთ ფიჭვის ხესთან, რადგან 
ორივე ხეა. მოდი, ახლა სხვა ვცადოთ. 

ნიმუში B. ცხოველები. 

აჩვენეთ ბავშვს ნიმუში ბ და უთხარით :შეხედე (მიუთითეთ პირველ და მეორე რიგებზე) და 
ამოარჩიე პირველი რიგიდან (მიუთითეთ პირველ რიგზე) ისეთი სურათი, რომელიც შეესაბამება 
ერთ-ერთ სურათს მეორე რიგიდან (მიუთითეთ მეორე რიგზე). 

თუ ბავშვი სწორად ირჩევს სურათებს, ეკითხებით : რატომ უნდა იყოს ესენი ერთად? თუ ის 
გპასუხობთ, ‘’ცხოველებია’’, თქვენ განავრცობთ : ციყვი უნდა დავაწყვილოთ ჩიტთან, იმიტომ რომ 
ორივე ცხოველია . ახლა სხვა ვცადოთ.  

თუ ბავშვი არასწორად ან ვერ გპასუხობთ ეუბნებით : ეს ციყვი უნდა დავაწყვილოთ ჩიტთან, 
რადგან ორივე ცხოველია. ახლა კი სხვა ვცადოთ. 

 

დავალებები - 1-12 (ორ რიგიანი დავალებები) 

მიეცით ბავშვს თითოეულ დავალებაზე შემდეგი მითითება : აარჩიე ამ რიგიდან ერთი სურათი 

(მიუთითეთ პირველ რიგზე), რომელიც შეეესაბამება ერთ რომელიმე სურათს ამ რიგიდან 

(მიუთითეთ მეორე რიგზე). თუ ბავშვი ხვდება დავალების მოთხოვნას, შეგიძლიათ შეამოკლოთ 

ინსტრუქცია. გააგრძელეთ დავალებების მიწოდება შეწყვეტის კრიტერიუმის მიღწევამდე. 

დავალებები 13-28 (სამრიგიანი დავალებები) 
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გამოიყენეთ შემდეგი მითითება თითოეულ დავალებაზე : აარჩიე ამ რიგიდან ერთი  სურათი 

(მიუთითეთ პირველ რიგზე), რომელიც შეეესაბამება ერთ რომელიმე სურათს ამ რიგიდან 

(მიუთითეთ მეორე რიგზე) და ასევე ერთ სურათს ამ რიგიდან (მიუთითეთ მესამე რიგზე). 

 დავალება სწორი 
პასუხი 

დავალება სწორი 
პასუხი 

დავალება სწორი 
პასუხი 

6-8წწ. 1 1,3 11 1,5 21 3,4,7 
 2 2,4 12 3,4 22 2,7,9 
 3 1,4 13 3,5,7 23 3,5,12 
 4 1,4 14 1,6,9 24 1,7,12 

9-11წწ. 5 2,3 15 2,6,8 25 2,8,10 
 6 3,5 16 3,5,8 26 4,5,9 

12-16წწ. 7 1,6 17 2,4,9 27 1,6,7 
 8 2,6 18 1,8,10 28 2,8,10 
 9 3,5 19 3,6,11   
 10 2,4 20 2,6,7   
 

5. კოდირება 

ბავშვი იხატავს სიმბოლოებს, რომლებიც ციფრებთან არის დაწყვილებული. გასაღების 
გამოყენებით, ბავშვი ყოველ შესაბამის უჯრაში ან ფიგურაში ხატავს შესაბამის სიმბოლოს.   

მასალა 

ჩატარებისა  დაქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 

ანგარიშის  ფორმა 

პასუხების ბუკლეტი 1 

2 ფანქარი საშლელის გარეშე 

წამზომი 

კოდირების ქულების მინიჭების გასაღები  

 დაწყება 

6-7წწ :  კოდირება A. მაგალითი  და შემდეგ დავალება. 

8-16 წწ; კოდირება B. მაგალითი, შემდეგ სუბტესტის დავალებები. 

შესაძლო ინტეელქტუალური შეფერხების მქონე ბავშვებს მიეცით მათი ქრონოლოგიური ასაკის 
შესაბამისი ფორმა. 
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დრო 

ზუსტი დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. შესრულების მაქსიმალური დრო 120 წამია.  დროის 
აღრიცხვა თითოეულ დავალებაზე იწყება მას შემდეგ, რაც ბავშვს მიაწოდებთ დავალებას და 
დაასრულებთ ინსტრუქციის ბოლო სიტყვას.  

შეწყვიტეთ დროის აღრიცხვა მას შემდეგ, რაც 120 წამი ამოიწურება ან მას შემდეგ, რაც ბავშვი 
შეასრულებს ყველა დავალებას. 

ზოგადი მითითებები 

• კოდირების სუბტესტის 2 ფორმაა. შეამოწმეთ, რომ სწორ ფორმას იყენებთ. კოდირება A, 
პასუხების ბუკლეტი 1–ის 1 გვერდზე განკუთვნილია 6–7 წლის ბავშვებისთვის. კოდირება B, 
პასუხების ბუკლეტი 1–ის მე–2 გვერდზე განკუთვნილია 8–16 წლის ბავშვებისთვის.  

• მაგალითის შესრულებისას შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ ცაცია ბავშვი თავისი მარცხენა 
ხელით ფარავს სიმბოლოების გასაღებს. ამიტომ ჯობს, ბავშვს ახალი პასუხების ბუკლეტი 
დაუდოთ მისგან ოდნავ მარჯვნივ, სადაც კარგად დაინახავს სიმბოლოების გასაღებს.  

• არ მისცეთ ბავშვს საშლელი. თუ ბავშვი გკითხავთ, როგორ უნდა მოიქცეს შეცდომის 
დაშვების შემთხვევაში, უთხარით: “არა უშავს, უბრალოდ განაგრძე მუშაობა რაც 
შეგიძლია სწრაფად.”   

• არ დაუშალოთ ბავშვს შეცდომის სპონტანურად გასწორება, თუ ეს არ არის ხშირი და არ 
უშლის ხელს დავალების შესრულებას.  

• თუ ბავშვი გამოტოვებს დავალებას, ან იწყებს დავალების შესრულებას 
უკუმიმართულებით, უთხარით: “გააკეთე თანმიმდევრობით, არ გამოტოვო”. მიუთითეთ 
პირველ გამოტოვებულ ფიგურაზე და უთხარით: “ახლა/შემდეგი ეს გააკეთე”.  სხვა სახის 
დახმარება ამ სუბტესტის დროს არ გამოიყენება, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ბავშვს 
ახსენებთ, რომ უნდა განაგრძოს მუშაობა ან შეწყვიტოს.  

• თუ აპირებთ კოდირების აღდგენის სუბტესტის ჩატარებას, ის უნდა მიაწოდოთ ბავშვს 
უშუალოდ კოდირება B სუბტესტის დასრულების შემდეგ.  

ქულების მინიჭება 

• თუ ბავშვი ყველა დავალებას ასრულებს 120 წამის ამოწურვამდე, შეწყვიტეთ დროის 
აღრიცხვა და ჩაიწერეთ დასრულების დრო წამებში ანგარიშის ფორმაში. დასრულების 
ზუსტი დრო ძალიან მნიშვნელოვანია კოდირება A ფორმაში დროის შესაბამისი ბონუსის 
ქულების მიღებისთვის.  

• თუ ბავშვმა ვერ დაასრულა ყველა დავალება 120 წამში, ჩაწერეთ დასრულების დროდ 120 

წამი. 
• გამოიყენეთ ქულების მინიჭების კოდირების გასაღები და შეადარეთ მასზე დაბეჭდილი 

თითოეული სიმბოლო ბავშვის მიერ ჩახატულს. დაადეთ გასაღები ფორმას ისე, რომ სწორი 
პასუხები აღმოჩნდება ბავშვის მიერ ჩახატულის ზემოთ. კოდირების გასაღებზე ყოველი 
რიგის მარჯვენა ბოლოში აღნიშნულია სიმბოლოების კუმულაციური რაოდენობა.  
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• პასუხი ფასდება, როგორც სწორი, თუ სიმბოლო სწორად არის დახატული, თუ 
არასრულყოფილია, მაგრამ გარჩევა შეიძლება. არ არის აუცილებელი ბავშვის პასუხი 
დაბეჭდილი სიმბოლოს აბსოლუტურად იდენტური იყოს, თუმცა მისი გარჩევა კარგად 
უნდა შეიძლებოდეს. მაგ. კოდირება A-ს ფორმაში თუ ბავშვი წრეში ორ პარალელურ ხაზს 
ხატავს, რმლებიც არაა იდეალურად პარალელური, ტოლი ან კვეთს ერთმანეთს, არ 
დააკლოთ ბავშვს ქულა. გაითვალისწინეთ, რომ ამავე დროს წრის სიმბოლო გასარჩევი 
უნდა იყოს ოთხკუთხედის სიმბოლოსგან.  

• მიანიჭეთ 1 ქულა ყოველ სწორად ჩახატულ სიმბოლოს დროის ლიმიტის ფარგლებში. 
• მიანიჭეთ 1 ქულა, თუ ბავშვი გამოასწორებს შეცდომას სპონტანურად და დახატავს ახალ 

სიმბოლოს არასწორი პასუხის ზემოთ ან გვერდით.  

• ქულების დათვლისას არ ჩათვალოთ მაგალითის დავალებები და არ მიანიჭოთ ქულა. 
• არ ჩათვალოთ გამოტოვებული ან დროის შეზღუდვის გამო დარჩენილი დავალებები; 
• სწორი პასუხების ჯამის მისაღებად, გამოაკელით არასწორი პასუხების რაოდენობა 120 

წამში დასრულებული დავალების რაოდენობას.ანგარიშის ფორმაში ჩაწერეთ დროის 
განსაზღვრულ მონაკვეთში დასრულებული დავალებების რაოდენობა, ხოლო არასწორი 
პასუხების რაოდენობა - ფორმის შესაბამის გრაფაში. ფორმაში მითითებულია ყოველი 
რიგის მარცხენა მხარეს პასუხების რაოდენობა. დავალებები, რომლებიც ბავშვმა ვერ 
დაასრულა (გამოტოვა ან ვერ მოასწრო დროის ამოწურვამდე) არ ითვლება.  

•   ჯამური ნედლი ქულა ბავშვების უმეტესობისთვის არის, სწორი პასუხების რიცხვს 
გამოკლებული არასწორი პასუხების რიცხვი, რომელიც შესრულებულია 120 წამის 
მანძილზე. თუ ბავშვი ყველა 140 სიმბოლოს ასრულებს 120 წამზე ნაკლებ დროში და აქვს 
130 სწორი პასუხი (მაგ. 10 ან უფრო ნაკლები არასწორი პასუხი), მიანიჭეთ 1 დამატებითი 
ქულა თითოეული წამისთვის, რაც  არის დარჩენილი 120 წამამდე. მაგალითად, ბავშვს, 
რომელმაც ჩახატა 140 სიმბოლო 112 წამში და აქვს 2 არასწორად ჩახატული სიმბოლო, 
მიანიჭეთ 138 ქულა სწორი პასუხებისთვის და დამატებითი 8 ქულა დროის ბონუსის 
ქულის სახით. ამრიგად, ჯამური ნედლი ქულა ამ ბავშვისთვის იქნება 146.  

• თუ ჯამური ნედლი ქულა 200-ის ტოლია, ან მეტია 200–ზე, ჩაწერეთ 200 ქულა ჯამურ 
ნედლ ქულად.  

• თუ ბავშვი ვერ ასრულებს ვერც ერთ დავალებას, ან ყველა უჯრაში ხატავს ხაზს, ჯამური 
ნედლი ქულა იქნება 0.  

კოდირების მაქსიმალური ჯამური ნედლი ქულაა – 200 დროის ბონუსთან ერთად. 

კოდირება A. 

• მაქსიმალური ნედლი ქულა წარმოადგენს სწორად ჩახატული სიმბოლოების ჯამს. თუ 
ბავშვის ქულა 59–ა, იხელმძღვანელეთ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილით დროის ბონუსის 
ქულების მინიჭებისათვის. ჯამური ქულა დროის ბონუსის ქულებსაც მოიცავს.  
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დროის ბონუს ქულები საუკეთესო შესრულებისათვის 

დასრულების დრო 
(დიაპაზონი) 

ბინუს ქულები ჯამური ნედლი ქულა 

116–120 0 59 
111–115 1 60 
106–110 2 61 
101–105 3 62 
96–100 4 63 
86–95 5 64 
</=85 6 65 

 

კოდირება A სუბტესტის მაქსიმალური ჯამური ქულაა: 65 დროის ბონუსის ჩათვლით. 

კოდირება B.  

მაქსიმალური ნედლი ქულების ჯამი წარმოადგენს 120 წამში სწორად ჩახატული სიმბოლოების 
რაოდენობას. კოდირების ამ ფორმას არ აქვს დროის ბონუსის ქულები.  

კოდირება B  სუბტესტის მაქსიმალური ჯამური ქულაა: 119. 

 

შეფასებისპროცესი 

პროცესზე დაკვირვება 

• თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ბავშვის კოდირების პროგრესი ანგარიშის ფორმაში 
კოდირება B–ს  რეპროდუქციაზე თქვენი პოზციიდან. ბავშვის პროგრესის ჩასაწერად 
დაწერეთ 30, 60, 90, ან 120 ცარიელ უჯრაში, ბოლო დასრულებულ დავალების ზემოთ 
ყოველი 30 წამის ინტერვალით. 

• დროის ინტერვალის შესაბამისი ჯამური ნედლი ქულა გამოიანგარიშება 30 წამში ყოველი 
დავალებისთვის 1 ქულის მინიჭებით პირველ სამ 30 წამიან ინტერვალში (“1-30”, “31-60”, 
“61-90”). გამოტოვებული და არასწორი პასუხები ასევე ითვლება.  

 

სუბტესტის ჩატარება 

6–7 წელი 

კოდირება A  

მაგალითი 
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გადაშალეთ პასუხების ფურცელი 1 გვერდზე და დადეთ ბავშვის წინ. მიუთითეთ  ფურცლის ზედა 
ნაწილში გამოსახულ სიმბოლოების გასაღებზე და უთხარით: აქ ფიგურებია, რომლებშიც 
სხვადასხვა ნიშნებია ჩახატული. ყოველ ფიგურას თავისი ნიშანი აქვს (მიუთითეთ ყოველ 
ფიგურაზე). ქვემოთ (მიუთითეთ მაგალითის ფიგურებზე) ხედავ ცარიელი ფიგურებია, შენ უნდა 
ჩახატო ამ ფიგურებში თავისი ნიშნები.  

მიუთითეთ მაგალითის პირველ ფიგურაზე – წრეზე და უთხარით: შეხედე, ეს წრეა. ამ წრეს აქ 
(მიუთითეთ გასაღებზე ზემოთ) აქვს ორი ასეთი ხაზი (უჩვენეთ), მეც ასეთ ხაზებს ჩავხატავ ამ წრეში 
(ჩახატეთ  წრეში ორი ხაზი).  

მიუთითეთ მაგალითის შემდეგ ფიგურაზე – ვარსკვლავზე და უთხარით: შეხედე ეს ვარსკვლავია. ამ 
ვარსკვლავს აქ (მიუთითეთ გასაღებზე ზემოთ) აქვს ასეთი ხაზი (უჩვენეთ), მეც ასეთ ხაზს ჩავხატავ 
ამ ვარსკვლავში (ჩახატეთ ვარსკვლავში ხაზი).  

მიაწოდეთ ბავშვს #2 ფანქარი საშლელის გარეშე და უთხარით: ახლა შენ გააკეთე ესენი, მიუთითეთ 
მაგალითის დარჩენილ ფიგურებზე. შეჩერდი, როცა ამ ხაზამდე მიხვალ (უჩვენეთ ხაზი). 

მიეცით ბავშვს დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალება. თუ ბავშვი სწორად ავსებს დარჩენილ 
ფიგურებს, შეაქეთ, უთხარით: ყოჩაღ, სწორია.  და ბოლოს უთხარით: ახლა შენ იცი როგორ უნდა 
გააკეთო ეს დავალება.  

თუ ბავშვი შეცდომას უშვებს, დაუყოვნებლივ შეუსწორეთ. გამოიყენეთ ეს კონკრეტული დავალება 
გასაღების პრინციპის ასახსნელად. უთხარით ბავშვს შემდეგი: 

ხედავ აქ ჯვარია (მიუთითეთ გასაღებზე), მის შიგნით პატარა წრეა ჩახატული და შენც ამ ჯვარში 
(მიუთითეთ მაგალითის ფიგურაზე) ასეთი წრე უნდა ჩახატო; ან ხედავ აქ სამკუთხედია 
(მიუთითეთ გასაღებზე), შიგნით ხაზია გასმული, შენც ასეთი ხაზი უნდა ჩახატო ამ სამკუთხედში 
(მიუთითეთ მაგალითის ფიგურაზე).  

არ გადახვიდეთ ტესტურ დავალებაზე, სანამ ბავშვი კარგად არ გაიგებს დავალებას. თუ ცხადია, რომ 
ბავშვი ვერ იგებს დავალების ინსტრუქციებს და შინაარსს, არ ჩაატაროთ ეს სუბტესტი.  

როდესაც ბავშვი დაასრულებს მაგალითის შევსებას, გადადით ტესტის დავალებაზე.  

ტესტის დავალება 

როდესაც გეტყვი დაიწყე, იგივენაირად უნდა იმოქმედო. დაიწყე აქედან (უჩვენებთ ტესტური 
დავალების პირველ ფიგურაზე), მიყევი თანმიმდევრობით, არ გამოტოვო არც ერთი ფიგურა. 
იმუშავე რაც შეიძლება სწრაფად და უშეცდომოდ, სანამ არ გეტყვი „შეჩერდი“. მზად ხარ?  

თუ საჭიროა გააგრძელეთ ახსნა–განმარტება და შემდეგ უთხარით: დაიწყე. ჩართეთ წამზომი და 
დაიწყეთ დროის ათვლა. თუ საჭიროა, შეახსენეთ ბავშვს, რომ გააგრძელოს მუშაობა. სხვა ტიპის 
დახმარება არ შეიძლება.  

თუ ბავშვი 120 წამის გასვლის შემდეგაც მუშაობა აგრძელებს, გააჩერეთ, უთხარით: შეჩერდი. 
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ანგარიშის ფორმაში ჩაწერეთ დასრულების დრო. აიღეთ ბუკლეტი მაგიდიდან და არ ჩაატაროთ 
კოდირების აღდგენის სუბტესტი. 

8-16 წელი  

კოდირება B 

მაგალითი 

პასუხის ბუკლეტი დადეთ ბავშვის წინ და გადაშალეთ მე-2 გვერდზე. გადაშალეთ ფურცლები ისე, 
რომ ბავშვი ხედავდეს მხოლოდ კოდირება B-ს. მიუთითეთ ფურცლის ზედა ნაწილში გამოსახულ 
სიმბოლოების გასაღებზე და უთხარით: „შეხედე ამ უჯრებს. თითოეულ უჯრაში ციფრია 
(გააყოლეთ თითი ციფრებს 1–დან 9–მდე), და ყოველი ციფრის ქვედა უჯრაში შესაბამისი ნიშანია 
(გააყოლეთ თითისიმბოლოებს). ყოველ ციფრს თავისი ნიშანი აქვს (მიუთითეთ 1–ზე და მის 
შესაბამის სიმბოლოზე, 2–ზე და მის შესაბამის სიმბოლოზე). 

შემდეგ მიუთითეთ მაგალითის ნაწილზე და უთხარით: შეხედე, აქ ზედა უჯრებში ისევ ციფრებია, 
მაგრამ ქვედა უჯრები ცარიელია. შენ უნდა ჩახატო  თითოეული ნიშანი ცარიელ უჯრაში აი ასე.“  

მიუთითეთ მაგალითის პირველ ციფრზე –2 –ზე, შემდეგ გასაღების შესაბამის ციფრზე თავისი 
სიმბოლოთი და უთხარით: შეხედე, აქ 2–ა. აქ კი 2–ს აქვს ასეთი ნიშანი. მე ამ ნიშანს 2–ს ქვემოთ, 
ცარიელ უჯრაში ჩავხატავ, აი ასე (ჩახატეთ სიმბოლო).   

მიუთითეთ მაგალითის მეორე ციფრზე –1 –ზე, შემდეგ გასაღების შესაბამის ციფრზე თავისი 
სიმბოლოთი და უთხარით: შეხედე, აქ 1–ა. აქ კი 1–ს აქვს ასეთი ნიშანი. მე ამ ნიშანს 1–ის ქვემოთ, 
ცარიელ უჯრაში ჩავხატავ, აი ასე (ჩახატეთ სიმბოლო).   

მიუთითეთ მაგალითის პირველ ციფრზე –4 –ზე, შემდეგ გასაღების შესაბამის ციფრზე თავისი 
სიმბოლოთი და უთხარით: შეხედე, აქ 4–ა. აქ კი 4–ს აქვს ასეთი ნიშანი. მე ამ ნიშანს 4–ის ქვემოთ, 
ცარიელ უჯრაში ჩავხატავ, აი ასე (ჩახატეთ სიმბოლო).   

მიეცით ბავშვს #2 ფანქარი საშლელის გარეშე და უთხარით: „ახლა შენ გააკეთე (მიუთითეთ 
დარჩენილ უჯრებზე). გაჩერდი როდესაც მიხვალ ამ ხაზამდე (აჩვენეთ ხაზი, რომელიც ყოფს 
მაგალითის დავალებას დანარჩენი ტესტური დავალებისგან).“ 

მიეცით ბავშვს საშუალება იმუშაოს დამოუკიდებლად დარჩენილ დავალებებზე. თუ ბავშვი 
მაგალითის დავალებას ასრულებს სწორად, შეაქეთ და წაახალისეთ სიტყვებით: ყოჩაღ, სწორია და 
ბოლოს უთხარით: ახლა იცი როგორ უნდა შეასრულო ეს დავალება. 

თუ ბავშვი უშვებს შეცდომას, დაუყოვნებლივ შეუსწორეთ. გამოიყენეთ ეს კონკრეტული 
დავალება გასაღების პრინციპის ასახსნელად. საჭიროების შემთხვევაში განაგრძეთ ბავშვის 
დახმარება, ვიდრე წორად არ დაასრულებს მაგალითს. გამოიყენეთ შემდეგი სახის ახსნა–
განმარტება: შეხედე აქ 6–ა. აქ 6–იანს აქვს ასეთი ნიშანი, ამიტომ 6–იანის ქვეშ ამ ნიშანს ჩავხატავ 
(ჩახატეთ სიმბოლო). 
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არ გადახვიდეთ ტესტის დავალებებზე, ვიდრე არ დარწმუნდებით, რომ ბავშვმა გაიგო 
ინსტრუქვცია. თუ ნათელია, რომ ბავშვი ვერ შეძლებს დავალების ინსტრუქციის გაგებას, 
შეწყვიტეთ ტესტის ჩატარება.  

ტესტის დავალება 

თქვით: „როდესაც გეტყვი, დაიწყე, იგივე პრინციპით განაგრძე. აქ დაიწყე (მიუთითეთ ტესტის 
პირველ უჯრაზე), მიჰყევი თანმიმდევრობით და არ გამოტოვო. იმუშავე რაც შეგიძლია სწრაფად, 

შეცდომების დაშვების გარეშე, ვიდრე მე არ გეტყვი, რომ შეჩერდე. მზად ხარ?“ 

საჭიროების შემთხვევაში განაგრძეთ დავალების ახსნა. შემდეგ თქვით:„დაიწყე.“ დაიწყეთ დროის 
არღიცხვა, საჭიროების შემთხვევაში შეახსენეთ ბავშვს, რომ უნდა წაყვეს რიგს თანმიმდევრობით, 

ან გააგრძელოს მუშაობა. არ სთავაზობთ სხვა სახის დახმარებას. 

თუ ბავშვი 120 წამის ამოწურვის შემდეგ კვლავ მუშაობს უთხარით: შეჩერდი. 

ჩაწერეთ დასრულების დრო ანგარიშის ფორმაში. 

თუ ატარებთ კოდირების აღდგენას, იხელმძღვანელეთ შემდეგი მითითებებით: 

• თუ ბავშვი 120 წამში 4 რიგს მაინც ავსებს, გადადით კოდირების აღდგენაზე. 
• თუ ბავშვი ვერ ახერხებს 120 წამში შეავსოს 4 რიგი, ჩაიწერეთ 120 წამში მიღწეული შედეგი 

ანგარიშის ფორმაში, დააყენეთ წამზომი 0–ზე და უთხარით ბავშვს: გააგრძელე მუშაობა სანამ 
არ გაგაჩერებ. დაიწყე. 

• დაიწყეთ დროის ათვლა და მიეცით ბავშვს საშუალება დაამთავროს მე–4 რიგი დამატებით 
120 წამში. როდესაც ბავშვი დაასრულებს მე–4 რიგს ან დრო ამოიწურება, უთხარით: შეჩერდი. 

• მას შემდეგ, რაც ბავშვი დაასრულებს კოდირების მე–4 რიგს 120 წმ–ის ფარგლებში, 
დაუყოვნებლივ გადადით კოდირების აღდგენაზე. 

• თუ ბავშვი ვერც დამატებითი 120 წამის განმავლობაში ვერ მოახერებს მეოთხე რიგის 
დასრულებას, აღარ ჩაატაროთ კოდირების აღდგენა.  

• არ მისცეთ ბავშვი საშლელი. თუ ბავშვი გეკითხებათ, რა უნდა ქნას, თუ შეცდომას დაუშვებს, 
უთხარით: არა უშავს, გააგრძელე მუშაობა რაც შეიძლება სწრაფად. 

• არ დაუშალოთ ბავშვს შეცდომის სპონტანურად გასწორება, თუ ეს არ არის ხშირი და არ 
უშლის ხელს დავალების შესრულებას.  

• მართალია, ბავშვს აძლევთ ინსტრუქციას, რომ  1 დავალებაში თანმიმდევრობით შეავსოს 
ასოციაციური წყვილები (სიმბოლოების მინიშნებით აღდგენა) ან 3 დავალებაში (ციფრების 
მინიშნებით აღდგენა), არ დაეხმაროთ და დამატებით არ მიუთითოთ ბავშვს, თუ ის არ იცავს 
თანმიმდევრობას დავალების შესრულებისას.  

ქულების მინიჭება 

• თუ ბავშვი ამთვარებს დავალების შესრულებას 120 წამის დასრულებამდე, გამორთეთ 
წამზომი და ჩაწერეთ დასრულებს დრო წამებში ანგარიშის ფორმის შესაბამის ადგილას. 

• თუ ბავშვის ვერ ახერხებს 120 წამში დავალების დასრულებას, ჩაწერეთ დასრულების 
დროდ 120 წამი. 
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• 1 დავალებისთვის გამოიყენეთ ქულების მინიჭების კოდირების აღდგენის გასაღები 
ბავშვის პასუხების დასათვლელად. გასაღები დაადეთ კოდირების ფორმას ისე, რომ 
სწორი პასუხები აღმოჩნდება ბავშვის მიერ ჩახატული სიმბოლოების ზემოთ. ბავშვის 
მიერ ჩახატული სიმბოლოები არაა აუცილებელი ზუსტად სიმბოლოების გასაღების 
იდენტური იყოს, მაგრამ უნდა სხვა სიმბოლოებისაგან მკაფიოდ უნდა გამოირჩეოდეს.  

• მე–2 დავალებისათვის გამოიყენეთ 1 ბუკლეტში არსებული კოდირება B-ს გასაღები 
ბავშვის პასუხების შესამოწმებლად. პასუხი ფასდება სწორად, თუ სიმბოლო სწორადაა 
დახატული ან/და მკაფიოდ განსხვავდება სხვა სიმბოლოებისგან. ყოველი სწორად 
დახატული სიმბოლო ფასდება 1 ქულით. ბავშვი არ იღებს დამატებით კრედიტს 
გაორმაგებული პასუხებისათვის. 

• მე–3 დავალებისათვის გამოიყენეთ ქულების მინიჭების კოდირების აღდგენის გასაღები. 
გასაღები დაადეთ კოდირების ფორმა ისე, რომ სწორი ციფრი აღმოჩნდება ბავშვის 
პასუხის ზემოთ. ბავშვის პასუხი სწორია,თუ ის შეესაბამება გასაღების ციფრს. იმ 
სიმბოლოებს, რაც ბავშვმა გამოტოვა ან ვერ მოასწრო შესაბამის დროში, არ ფასდება.  

• კოდირების აღდგენის ჯამური ქულა არ გამოითვლება. 1–3 დავალებების ქულები 
ითვლება ცალ–ცალკე როგორც პროცესუალური ქულები.  

პროცესუალური ქულა 

• 1 დავალების (სიმბოლოების მიმანიშნებლებით აღდგენა) ნედლი ქულა მიიღება ყოველ 
სწორად ჩახატულ სიმბოლოსთვის თითო ქულის მინიჭებით შესაბამის დროში. 1 ქულა 
მაშინაც მიენიჭება, თუ ბავშვი თვითონვე ასწორებს შეცდომას და გვერდით ან ზემოდან 
მიახატავს სწორ სიმბოლოს. 0 ქულა მიენიჭება არასწორი სიმბოლოს დახატვის შემთხვევაში. 
1 დავალების (სიმბოლოების მიმანიშნებლებით აღდგენა) მაქსიმალური ნედლი ქულაა 18.  

• მე–2 დავალების (სიმბოლოების თავისუფალი აღდგენა) ნედლი ქულა მიიღება ყოველ 
სწორად ჩახატულ სიმბოლოსთვის თითო ქულის მინიჭებით შესაბამის დროში. ბავშვს არ 
მიენიჭება დამატებით კრედიტი პასუხების გაორმაგებისას. მიანიჭეთ 0 ქულა არასწორი 
პასუხისთვის. მე–2 დავალების (სიმბოლოების თავისუფალი აღდგენა) მაქსიმალური ნედლი 
ქულაა 9. 

• მე–3 დავალების (ციფრების მიმანიშნებლებით აღდგენა) ნედლი ქულა მიიღება ყოველ 
სწორად ჩახატულ სიმბოლოსთვის თითო ქულის მინიჭებით შესაბამის დროში. 1 ქულა 
მაშინაც მიენიჭება, თუ ბავშვი თვითონვე ასწორებს შეცდომას და გვერდით ან ზემოდან 
მიახატავს სწორ ციფრს. 0 ქულა მიენიჭება არასწორი პასუხისთვის. მე–3 დავალების 
(ციფრების მიმანიშნებლებით აღდგენა) მაქსიმალური ნედლი ქულაა 18.  
 
სუბტესტის ჩატარება 
 
8–16 წელი.  
 
დავალება 1. სიმბოლოების მიმანიშნებლებით აღდგენა 
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გადაშალეთ პასუხების ბუკლეტი მე–2 გვერდზეე და დაუდეთ წინ ბავშვს. ფურცლები ისე 
გადაკეცეთ, რომ ბავშვი ხედავდეს კოდირების აღდგენის პირველ ორ დავალებას. მიუთითეთ 
ციფრების პირველ რიგზე და უთხარით: ახლა მინდა, რომ გაიხსენო და ამ ციფრებს ჩაუხატო 
შესაბამისი ნიშნები თანმიმდევრობით ყოველ რიგში (მიუთითეთ მეორე რიგი). მითხარი 
როდესაც დაასრულებ. დაიწყე.  
დაიწყეთ დროის ათვლა და მიეცით ბავშვს 120 წმ. არ დაეხმაროთ. 
თუ ბავშვი 120 წამის გასვლის შემდეგ ჯერ კიდევ მუშაობს, უთხარით: შეჩერდი. 
აღნიშნეთ დასრულების დრო წამებში ანგარიშის ფორმაში. 
 
დავალება 2. სიმბოლოების თავისუფალი აღდგენა 
 
დააფარეთ 1 დავალებას გადაკეცილი თეთრი ფურცელი. მიუთითეთ მე–2 დავალების 
ცარიელ ადგილზე, ფურცლის ბოლოში და უთხარით ბავშვს: ახლა მინდა, რომ გაიხსენო 
ყველა ნიშანი და ჩაწერო აქ ნებსიმიერი თანმიმდევრობით. მკითხარი როდესაც დაასრულებ. 
დაიწყე. 
დაიწყეთ დროის ათვლა და მიეცით ბავშვს 120 წმ. არ დაეხმაროთ. 
თუ ბავშვი 120 წამის გასვლის შემდეგ ჯერ კიდევ მუშაობს, უთხარით: შეჩერდი. 
აღნიშნეთ დასრულების დრო წამებში ანგარიშის ფორმაში. 
 
დავალება 3. ციფრების მიმანიშნებლებით აღდგენა. 
 
გადაშალეთ პასუხების ბუკლეტი მე–3 გვერდზე, ისე მოკეცეთ ფურცელი, რომ ბავშვი 
ხედავდეს მხოლოდ მე–3 დავალებას. მიუთითეთ სიმბოლოების პირველ რიგზე და 
უთხარით: ახლა მინდა, რომ აქ ჩაწერო ციფრები, რასაც გაიხსენებ, რომლებიც ამ ნიშნებს 
შეესაბამება. ჩაწერე თანმიმდევრობით ყოველ რიგში (მიუთითეთ შემდეგი რიგი). მითხარი 
როდესაც დაასრულებ. დაიწყე.  
დაიწყეთ დროის ათვლა და მიეცით ბავშვს 120 წმ. არ დაეხმაროთ. 
თუ ბავშვი 120 წამის გასვლის შემდეგ ჯერ კიდევ მუშაობს, უთხარით: შეჩერდი. 
აღნიშნეთ დასრულების დრო წამებში ანგარიშის ფორმაში. 
დახურეთ პასუხების ბუკლეტი და შეინახეთ. 

 

6. ლექსიკონი 

 იმ დავალებების მიწოდებისას, რომელებიც სურათებითაა წარმოდგენილი, მკვლევარი 
ხელმძღვანელობს სასტიმულე  წიგნით. ხოლო ვერბალური დავალებების მიწოდებისას, მკვლევარი 
სიტყვის განმარტებების შესახებ კითხვებს ხმამაღლა უკითხავს ბავშვს. 

მასალა 

ტესტის ჩატარებისა და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო. 
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ანგარიშის ფორმა 

სასტიმულე  წიგნი 

 

დასაწყისი 

6–8 წლისთვის: მე–5 დავალებიდან 

9–11 წლისათვის: მე–7 დავალებიდან 

12–16 წლისთვის: მე–9 დავალებიდან 

 

უკან დაბრუნება 

 

  

 

იმ შემთხვევაში, თუ 6–16 წლის ასაკის ბავშვი ვერ იღებს  საკმარის ქულას, ან საერთოდ ვერ იღებს 
ქულას პირველი 2 დავალებაში, მაშინ მკვლევარი განაგრძობს დავალებების მიწოდებას 
უკუთანმიმდევრობით, სანამ არ მიიღებს თანმიმდევრულად 2 სწორ პასუხს. 

 

შეწყვეტა 

 შეწყვეტის კრიტერიუმს წარმოადგენს 5 თანმიმდევრული 0 ქულა დავალებების 
შესრულებისას. 

 

ზოგადი მითითებები 

სურათების დავალებები 

 შეკითხვაზე რამდენიმე პასუხის ტიპია, რომელიც მოითხოვს უფრო დაწვრილებით 
გამოკითხვას და დაზუსტებას მკვლევრის მხრიდან: მოსაზღვრე პასუხები; გენერალიზებული 
პასუხები, ფუნქციონალური პასუხები და ჟესტიკულაციები. 

• მოსაზღვრე პასუხები: მაგალითად თუ ბავშვი პასუხობს მატარებლის ნაცვლად „ძრავას“, 
მკვლევარი თხოვს დააზუსტოს პასუხი და ეუბნება: „დიახ, მაგრამ კიდევ რას ეძახიან?“ 
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• გენერალიზებული პასუხები: თუ ბავშვი პასუხობს, სწორად, მაგრამ ზოგადად, მაგალითად 
ყვავილის ნაცვლად ამბობს „მცენარე“, მკვლევარი სთხოვს დააზუსტოს პასუხი: „დიახ, მაგრამ 
რა სახის მცენარეა?“ 

• ფუნქციური პასუხები: იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი მიუთითებს ობიექტის ფუნქციონალურ 
მნიშვნელობაზე, მაგალითად: სათლის ნაცვლად ამბობს, რომ წყლის შესაგროვებლად საჭირო 
ნივთია, ჩვენ ვთხოვთ დააზუსტოს პასუხი: „ სწორია, მაგრამ რას ეძახიან/რა ჰქვია?“ 

• ხელით მინიშნება/ჟესტიკულაცია: თუ ბავშვი ხელის ჟესტიკულაციით სწორად მიუთითებს 
სამიზნე სიტყვაზე, მაგალითად აკეთებს საჭის მართვის იმიტაციას მანქანის აღსანიშნავად, 
ვთხოვთ დააზუსტოს: „დიახ, მაგრამ რას ეძახიან/რა ჰქვია?“ 

ვერბალური დავალებები 

• წაუკითხეთ თითოეული დავალება ბავშვს. ყოველი დავალების ინსტრუქცია შეიძლება 
გაიმეოროთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება, მაგრამ ინსტრუქციის სიტყვები არ 
შეცვალოთ. 
 6–8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არ გამოიყენოთ სასტიმულე წიგნი; 

• 9–16 წლის ბავშვებს მიუთითეთ სიტყვაზე სასტიმულე წიგნში, მას შემდეგ რაც წარმოთქვამთ 
და ბავშვს კი  შეუძლია პარალელურად წაიკითხოს; 

• თითოეული სიტყვისთვის გამოიყენეთ ადგილობრივი წარმოთქმის სტილი, ან ბავშვისთვის 
ნაცნობი წარმოთქმის სტილი; 

• პასუხების ნიმუშები თითოეული დავალებისთვის მოცემულია, რაც აადვილებს ქულების 
მინიჭების პროცესს; 

• თუ ბავშვის პასუხი ბუნდოვანი ან გაურკვეველია და რთულია მისთვის შესაბამისი ქულის 
მინიჭება, მაშინ ვთხოვთ დააზუსტოს: „რას გულისხმობ?“, „კიდევ რისი თქმა შეგიძლია?“  

• ის პასუხები, რომლებ დამატებით კითხვებს საჭიროებს დასაზუსტებლად, აღინიშნება  ( * )–

ით. 
• თუ ბავშვს არასწორად ესმის სიტყვა და შესაბამისად შეცდომით განმარტავს მას, ვაჩერებთ 

და ვეუბნებით: „მომისმინე ყურადღებით, დაუკვირდი რას ნიშნავს ––– სიტყვა?“ . სხვა ტიპის 
შეკითხვებს არ ვსვამთ. 

• ბავშვს ქულა არ ეწერება, თუ იგი მიუთითებს სამიზნე ობიექტზე (რომელიც შესაძლოა 
გვხვდებოდეს ოთახში). ამ შემთხვევაში ვთხოვთ: „მითხარი სიტყვებით, რა არის?“ 

• მე-5 და მე-6 დავალება სასწავლოა. საჭიროა შესაბამისი უკუკავშირი ახსნა–განმარტების 
სახით, თუ ბავშვი ვერ იღებს 2 ქულას. შემდგომში დახმარება აღარ გამოიყენოთ.  

ქულები 

• აღნიშნულ სუბტესტებში ბავშვებს ქულები არ აკლდებათ არტიკულაციის პრობლემების გამო. 
ბავშვი იღებს ქულას იმ შემთხვევაშიც, თუ დარწმუნებული ხართ, რომ მან იცის სიტყვის 
სწორი სახელი ან განმარტება, მაგრამ ვერ ახერხებს მის სრულყოფილად, მკაფიოდ გამოთქმას. 

სურათების დავალებები (დავალება 1–4) 
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• მოსაზღვრე, ზოგადი, ფუნქციონალური და ჟესტებით მინიშნებული პასუხები ფასდება 0 
ქულით; 

• პერსონალიზებული პასუხები, როგორიცაა „მე მაქვს“, „მამა იყენებს“ ფასდება 0 ქულით. 
გამოგონილი სახელები აგრეთვე კვალიფიცირდება, როგორც პერსონალიზებული და 
შესაბამისად, ფასდება 0 ქულით; 

• 1 ქულა ენიჭება სწორპასუხს, 0 ქულა კი -არასწორ პასუხს, ან კითხვის უპასუხოდ დატოვებას. 

ვერბალური დავალება (5–36) 

• კითხვებზე პასუხის ნიმუშები არ ამოწურავს ყველა იმ პასუხს, რომელსაც ქულა ენიჭება. 
ამიტომ მნიშვნელოვანია, სწორად შეაფასოთ ყველა პასუხი და გაითვალისწინოთ ძირითადი 
პრინციპები; 

• თუ ბავშვი კითხვაზე მრავალფეროვან, სხვადასხვა პასუხს იძლევა, მაშინ მნიშვნელოვანია 
გაითვალისწინოთ შემდეგი: 
 დამატებითი ინფორმაცია გავლენას არ უნდა ახდენდეს ბავშვის პასუხის შესაბამის 

ქულაზე (მაგალითად: „ველოსიპედს აქვს ბორბლები და პედალი და მამამ მაჩუქა ჩემს  
დაბადების დღეზე“); 

 თუ კითხვაზე 1 ან 2 ქულიანი პასუხი დაკავშირებულია პასუხის ისეთ 
გაგრძელებასთან, რომელიც აფუჭებს წინა პასუხს (მიუთითებს რომ ბავშვს არ ესმის 
სიტყვის ძირითადი არსი და აფუჭებს წინა პასუხს), მაშინ ის ფასდება 0 ქულით; 

 თუ ბავშვის მრავალრიცხოვან პასუხებს შორის არ არის რომელიმე, რომელიც აფუჭებს 
წინა პასუხებს, მაშინ ქულა ენიჭება მათგან ყველაზე საუკეთესოს. 

• ბავშვის კითხვაზე პასუხები შეაფასეთ ნიმუშებისა და ტესტის ზოგადი პრინიციპებიდან 
გამომდინარე 2,1 ან 0 ქულით. 
 

ქულების მინიჭების ზოგადი პრინციპები: 

 ზოგადად, ნებისმიერი ნაცნობი სიტყვის მნიშვნელობა მისაღებია, თუ მას არ აკლია აზრი. 
თუ ბავშვს სიტყვის გაურკვეველი, ბუნდოვანი ცოდნა გააჩნია, ის ვერ მიიიღებს სრულ კრედიტს. 

2 ქულა 

 კარგი სინონიმისთვის (კეპი არის ქუდი); 
 ძირითადი, არსობრივი დანიშნულების აღნიშვნა (ქოლგა გამოიყენება წვიმისგან თავის 

დასაცავად); 
 კლასიფიკაცია და სიტყვის შესაბამის კატეგორიისადმი მიკუთვნება (ძროხა არის ცხოველი); 
 სიტყვის ერთზე მეტი ან არსობრივი მახასიათებლის აღნიშვნა (ანბანი არის ყველა ასო–

ბგერა); 
 ნაკლული განსაზღვრება, მაგრამ სიტყვის მახასიათებლების ზუსტი ჩამოთვლა, რაც 

მიუთითებს სიტყვის ცოდნაზე (ველოსიპედს აქვს ბორბლები და საჭე); 
 ზმნებისთვის მოქმედების მაგალითის მოყვანა (წყალს იწოვს, როგორც ღრუბელი); 

1 ქულა 
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 პასუხი, რომელიც სწორია, მაგრამ ნაკლებ დამაკმაყოფილებელი (ქუდი არის ისეთი რამ, რაც 
გაცვია); 

 გაურკვეველი ან ნაკლებ შესაბამისი სინონიმი (დამორჩილება არის ქცევა); 
 ძალიან ზოგადი პასუხი (ველოსიპედი არის ისეთი რამ, რასაც ატარებ სავარჯიშოდ); 
 ისეთ ფაქტზე მინიშნებისას, რაც სწორია, მაგრამ მაინც არ არის სრულყოფილი განმარტება და 

არ მოიცავს არსებით ნიშნებს (ძროხა არის ის, რაც გვაძლევს რძეს); 
 ისეთი პასუხი, რომელიც მოიცავს სამიზნე სიტყვას, მაგრამ არ განმარტავს მას (უნდა იცოდე 

ანბანი, იმისთვის, რომ შეძლო კითხვა); 
 სიტყვასთან დაკავშირებული ფორმის სწორი განმარტება (მაგალითად განმარტავს „აიძულა“–

ს  „იძულების“ ნაცვლად); 
 ამბობს სიტყვის მისეულ კონკრეტულ ინტერპრეტაციას (საათი გვიჩვენებს, როდის წავიდეთ 

სკოლაში); 

0 ქულა 

 ერთმნიშვნელოვნად არასწორი პასუხისთვის; 
 პასუხი, რომელიც მიუთითებს სიტყვის მნიშვნელობის ზუსტი გაგების პრობლემაზე 

(კოვბოის ქუდი); 
 სიტყვის ჟესტით ჩვენება  (მაგალითად ქოლგის დაჭერა, მისი ვერბალური გახმოვანების 

გარეშე); 
 პასუხები, რომელიც ნაწილობრივ არასწორია, მაგრამ დამატებითი კითხვების დასმის 

მიუხედავად, მაინც ბუნდოვანია და მიუთითებს სიტყვის მნიშვნელობის საკმარისად არ 
ცოდნაზე; 

 „სლენგი“, რომლის მნიშვნელობის გაგება ლექსიკონის დახმარებით ვერ ხერხდება. 

 

 

სუბტესტის ჩატარება 

სურათების დავალებები 

დავალება 1–4 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი შესაბამის დავალებაზე. მიუთითეთ სურათზე და ჰკითხეთ „რა არის 
ეს?“. მოსაზღვრე, ფუნქციონალური, ზოგადი, ჟესტით ნაჩვენები პასუხისთვის გაიმეორეთ შეკითხვა, 
რამდენჯერაც საჭირო იქნება. იმ პასუხების შემთხვევაში, რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად 
არასწორია, აღარ იმეორებთ შეკითხვას. გადადით შემდეგ შეკითხვაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმის 
მიხედვით ჯერ გაგრძელება შესაძლებელია. 

დავალება  

   
 1–ქულიანი პასუხი 0 ქულიანი პასუხი 
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1.  მანქანა, ავტო, ავტომობილი სატვირთო 

 
2. ყვავილი (ყვავილის სახელი) 

 
მცენარე 

3. მატარებელი, ჩუქუ–ჩუქუ, ლოკომოტივი ძრავა 
 

4. სათლი, ვედრო კალათა 
  

 

ვერბალური დავალება 

 დავალების გაცნობისას ეუბნებით: „ახლა მე გეტყვი რამდენიმე სიტყვას. ყურადღებით 
მომისმინე და მითხარი, რას ნიშნავს ეს სიტყვები“. 9–16 წლის ბავშვებისთვის გადაშალეთ 
სასტიმულე წიგნი შესაბამის გვერდზე. მიუთითეთ დავალებაზე მანამ, სანამ ხმამაღლა უკითხავთ 
შეკითხვას. 

 

 5. რა არის საათი? 
2 ქულა 

აქვს ისრები და წიკწიკებს; აქვს ციფრები და ისრები (ასახელებს ორ მახასიათებელს); აქვს ისრები, 
რომლებიც მოძრაობს ციფერბლატზე; გვიჩვენებს დროს. ის (აჩვენებს, ზომავს) დროს; (გეუბნება, 
ისრები გაჩვენებს) საათებს და წუთებს); 

1 ქულა 

წიკწიკებს; აქვს ისრები/ციფერბლატი/რიცხვები (ასახელებს ერთ მახასიათებელს) (Q); გეუბნება 
როდის წახვიდე (სახლში, სკოლაში); გეუბნება, როდისაა დილა და ღამე; დროისთვისაა. რა დროა? 
(Q) საათი, წამზომი; 

0 ქულა 

გამოსცემს ხმას; რეკავს, გაღვიძებს (Q); ჩამოკიდებულია კედელზე (Q); მაღვიძარა; დრო (Q); 
ტრიალებს; მრგვალი; წრიული; 

 

თუ ბავშვის პასუხი არ არის 2 ქულის შესაბამისი ,თქვენ ეუბნებით: „საათი ისეთი საგანია,რომელიც 
გვიჩვენებს დროს“. 

 

6. რა არის ქუდი? 

6–16 

6–8 
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2 ქულა 

ვიხურავთ თავზე; ვიხურავთ, რადგან მზემ თვალებში არ შეგვიჭყიტინოს; ვიხურავთ 
ჩრდილისთვის; ვიცავთ თავს; 

1 ქულა 

ვიცვამთ, ვატარებთ (Q); გვიცავს (მზისგან, წვიმისგან); გვათბობს;  ჩვენი თავისთვისაა; გვიფარავს 
თმებს; იცავს თმებს მზისგან;  

0 ქულა 

კოვბოის ქუდი; კოვბოებისთვის. (აჩვენებს ქუდის დახურვას ჟესტებით). 

თუ ბავშვის პასუხი არ არის 2 ქულის შესაბამისი,ეუბნებით: „ქუდი არის ისეთი რამ, რასაც 
ვიხურავთ თავზე“. 

 

 7. რა არის ქოლგა? 

 

2 ქულა 

გვიცავს წვიმაში დასველებისგან (უნდა ფიგურირებდეს წვიმა); წვიმა არ გვესხმება; გვიცავს 
წვიმისგან (ვიხურავთ თავზე, მის ქვეშ ვართ), როცა წვიმს; გვიცავს მზისგან; გვიფარავს და არ 
(ვსველდებით, არ გვცხელა); 

1 ქულა 

რაღაც, რაც წვიმის დროსაა საჭირო (Q) ; ატარებ, როცა წვიმს; სანაპიროზეა, სიგრილეში ხარ (Q); 
გიცავს დასველებისგან; დაიჭირე თავს ზემოთ; ზემოთ გიჭირავს ასე (ქოლგის დაჭერის მოქმედების 
მიბაძვა) (Q); 

0 ქულა 

აქვს სახელური და მრგვალია; დიდი მრგვალი რაღაც, რაც გიჭირავს (ასახელებს ორ მახასიათებელს); 
აკავებ წვიმას; მრგვალი; ნაჭრის, ცელოფნის; აქვს სახელური (ასახელებს ერთ მახასიათებელს); (ჭერა, 
ტარება, გახსნა, დახურვა) აჩვენებს ქოლგის დაჭერის მოქმედებას; 

 

8. რა არის ძროხა? 

2 ქულა 

9–11 
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ცხოველი, რომელიც გვაძლევს (რძეს, ხორცს); ფერმის ცხოველი; ცხოველი; ძუძუმწოვარი; ის 
გვაძლევს რძეს;  

1 ქულა 

(აკეთებს, გვაძლევს) რძეს (Q); (აკეთებს, გვაძლევს) ხორცს (Q); აქვს (რქები და 4 ფეხი, კოპლები და 
ცური); დადის მინდორში და ძოვს ბალახს (ასახელებს ორ მახასიათებელს); ამბობს „მუუ“ (Q), 
ხარივითაა, მაგრამ მასზე პატარა (Q). 

0 ქულა 

აქვს (რქები, ოთხი ფეხი, ლაქები, ცური); ჭამს ბალახს, დადის საძოვარზე (ასახელებს ერთ 
მახასიათებელს) (Q) ; ცხოვრობს (ფერმაში, გომურში) (Q); ხბო (Q); ის (დადის, ჭამს). 

 

 9. რა არის ველოსიპედი? 

 

2 ქულა 

იყენებ ტრანსპორტირებისთვის; გადასაადგილებლად; ადამიანის ძალაზე დამოკიდებული 
გადასაადგილებელი; 2 ბორბლიანი გადასაადგილებელი პედლებით; რაღაც, რაც დაგყავს 
(ბორბლები, პედალი. საჭე, ჯაჭვი, სკამი) (აღწერს, როგორც გადაადგილების საშუალებას და 
მიანიშნებს მახასიათებელზე); ზიხარ მასზე და გადაადგილდები; რაღაც, რასაც ატარებ და უკეთესია 
ვიდრე ფეხით სიარული, რადგან ზოგავ დროს; მას აქვს (ბორბლები და პედალი, საჭე და ჯაჭვი) 
(ასახელებს 2 მახასიათებელს); 

1 ქულა 

აქვს (ბორბლები, პედალი, საჭე, ჯაჭვი) (ასახელებს ერთ მახასიათებელს) (Q); ატარებ მას პედლებით 
(Q); მიდიხარ სხვადასხვა ადგილას მასზე, მოგზაურობ მისი საშუალებით (Q); გავს მოტოცკლეტს 
პედლებით (Q), არის მანქანა ბავშვებისთვის; ადამიანის ძალაზეა დამოკიდებული(Q); რაღაც, რასაც 
ატარებ ვარჯიშისთვის; 

0 ქულა 

მოტოციკლი; 10 სიჩქრიანი; აქვს (სკამი, დასაჯდომი, კალათა); სათამაშო; რომ ითამაშო; დადის. 

 

10. რა არის ანბანი? 

2 ქულა 

სიმბოლოები, რომლის დახმარებითაც ვადგენთ სიტყვებს ჩვენს ენაში; ასო–ბგერები, რომლებიც 
გარკვეული წესებით ადგენენ სიტყვებს; ყველა ასო–ბგერა; 33 ასო–ბგერა; ასო–ბგერები „ა“–დან „ჰ“–

12–16 
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მდე. ენის ასო–ბგერები; ასო–ბგერებზე დაფუძნებული სისტემა; ასოები, რომელთაც ვიყენებთ 
წერისთვის,წერითი კომუნიკაციისთვით; ვიყენებთ სიტყვების (შესაქმნელად, წასაკითხად); 
გეხმარება, რომ ისწავლო სიტყვების (წარმოთქმა, წაკითხვა, დაწერა); ასო–ბგერებს იყენებს 
დასაწერად; (ნიშნები, სიმბოლოები), რომლებიც სხვადასხვაგვარად ჟღერს;  თანხმოვნები და 
ხმოვნები; ასო–ბგერების სახელები; 

1 ქულა 

უნდა იცოდე ანბანი იმისთვის, რომ (დაწერო, წაიკითხო) (Q); ასო–ბგერები, ასო–ბგერები გარკვეული 
(წესით, თანმიმდევრობით); (ჩამოთვლის ანბანს) (Q); შენ (წარმოთქვავ, წერ) მას (Q); ასო–ბგერების 
სიმღერაა იქ. 

0 ქულა 

სიტყვები, რომლებიც ქმნიან სიტყვებს; სიტყვები გარკვეული წესით; შეგიძლია ისწავლო სკოლაში; 
ყველა ასო; რაღაცეები, რაც შენს სახელშია; არსებობს სიმღერა მის შესახებ. 

 

11. რა არის დატოვება?* 

2 ქულა 

წასვლა, გასვლა, მიტოვება, ევაკუაცია, გამგზავრება; წასვლა, სხვა ადგილას წასვლა; სადღაც სხვაგან 
წავლა; წასვლა და არდაბრუნება; დარჩენის საწინააღმდეგო; როცა არ რჩები, მიდიხარ; უკან არ 
მოხედვა; რაიმეს არ წაღება; ნივთის სადმე დადება და მისგან წასვლა. 

1 ქულა 

იქ აღარ ყოფნა, სადაც იყავი; საიდანღაც წასვლა (Q); როცა მშობლები მიდიან და ძიძასთან გტოვებენ; 
როცა რაღაცას ტოვებ უკან; მოძრაობა; წასვლა;გაქცევა (Q); (მიტოვება, წასვლა) სახლიდან (Q);  

0 ქულა 

როცა ამბობ ნახვამდის; ადამიანები მიდიან სახლში; დაკარგვა; წასვლა(მაღაზიაში, ზოოპარკში, 
პარკში); რაღაცის დაბლა დადება. 

* პასუხები, რომელთაც სპეციფიკური შეკითხვები ესაჭიროებათ, მითითებულია ტესტის ჩატარებისა 
და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელოში. 

12. რა არის მამაცი? 

2 ქულა 

უშიშარი, ძლიერი; გეშინია, მაგრამ არ მარცხდები; თვალებში უყურებ საფრთხეს;  აკეთებ საშიშ 
რაღაცეებს; არ შინდები; გვერდით უდგეხარ (ისეთ რამეს, რისიც გწამს, შენს ქვეყანას); რისკავ 
საკუთარ სიცოცხლეს; სხვებს მსხვერპლად სწირავ საკუთარ თავს; აკეთებ ისეთ რამეს, რასაც სხვა 
ვერ გაბედავს; მებრძოლი; 
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1 ქულა 

ვინმეს საფრთხისგან გადარჩენა; ადამიანების დაცვა, ჩაგვრისგან დაცვა (Q); გვერდში დგომა; 
ხიფათს წინ უდგები; რისკის გაწევა; სარისკო რამეების გაკეთება (Q); ადამიანი, რომელიც აკეთებს 
ისეთ, რამეებს, რაც სხვების თვალში გმირული საქციელია; გმირებს აქვთ ძლიერი, მამაცი გული; 
თავდაჯერებული; არ ვარდები სასოწარკვეთაში; (პირადი მაგალითის მოყვანა); 

0 ქულა 

აიძულებ საკუთარ თავს რაღაცეების გაკეთებას; ძლიერი; კარგი; ჭკვიანი; ბეისბოლის გუნდი; არ 
არის (ქათამი, მტირალა); შენ აკეთებ ყველაფერს, რასაც გთხოვენ; ყველაფრის გაკეთება შეგიძლია; 
ყოველთვის ცდილობ ყველაფრის გაკეთებას; 

13. რა არის ქურდი? 

2 ქულა 

მძარცველი; ყაჩაღი;  კრიმინალი; კანონგარეშე; ვიღაც, ვინც (იპარავს, ძარცვავს, იღებს უნებართვოდ); 
ტეხავს თქვენ კარებს და შედის სახლში (იღებს უნებართვოდ რაღაცეებს, გძარცვავთ); 

1 ქულა 

ადამიანი, ვინც (აკეთებს უკანონო რამებს, არღვევს კანონს) (Q); ვიღაც, ვინც იჭრება, იპარავს, 
ძარცვავს, იღებს ნივთებს (Q); 

0 ქულა 

საძაგელი; ცუდი ბიჭი; ადამიანი, ვისაც სახეზე ნიღაბი უკეთია; ვიღაც, ვისი დაჭერაც პოლიციას 
უნდა; ისინი ციხეში მიდიან; 

 

14. რა არის მორჩილება? 

2 ქულა 

აკეთო ის, რასაც გეუბნებიან. როცა ვიღაც რაიმეს გაკეთებას გთხოვს და შენც აკეთებ; არ ამბობ არა-ს, 
უბრალოდ, აკეთებ; წესების შესრულება (ინსტრუქციების, მითითებების, წესების, 
მიმართულებების) მიყოლა; მიღება (ბრძანებების, წესების); 

1 ქულა 

ქცევა; თანამშრომლობა (Q); როდესაც დედა გთხოვს დაალაგო ოთახი და შენც ასრულებ 
(სპეციფიკური მაგალითი); გააკეთო ის, რასაც (მშობელი, მასწავლებელი) გეუბნება; მოსმენა; 
ყურადღების მიქცევა; მიყოლა (Q); პატივისცემა, ანგარიშის გაწევა. 

0 ქულა 
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რაიმეს გაკეთება; რაიმე საქმის შესრულება; დაემორჩილო (შენს მშობლებს, კანონებს); თუ არ 
დაემორჩილები, პრობლემები შეგექმნება; არ მიყვები წესებს; ვიღაც გაუბნება გააკეთო რამე, მაგრამ 
არ აკეთებ; 

 

15. რა არის კუნძული? 

2 ქულა 

მიწა, რომელიც ყველა მხრიდან შემოსაზღვრულია წყლით; ადგილი, რომლის ირგვლივაც სულ 
წყალია; მიწა ოკეანის შუაგულში; ადგილი წყლის შუაში, მთებითა და ხეებით; ადგილი/მიწა ოკეანის 
შუაგულში, რომელიც ვულკანური წარმოშობისაა; მიწა, რომლიც გამოცალკევებულია სხვა მიწისგან; 
რაღაც, რის ირგვლივაც მიწა არ არის; პატარა მიწა, რომელიც ოკეანეშია; შემოსაზღვრულია წყლით 
და აქვს ხეები; 

1 ქულა 

ადგილი ოკეანეში; მიწა წყალში (Q); წყლით შემოსაზღვრული (Q); ვულკანური წარმოშობის (Q); 
ადგილი ოკეანის შუაგულში;  მიწის ნაწილი (Q); როგორიცაა ბაჰამის, ჰავაის (Q). 

 

0 ქულა 

ეს არის (წყალი, ოკეანე, ზღვა); ადგილი წყლით; მიწა, ადგილი; შესაძლებელია მასზე დგომა; 
ადგილი (ქვიშით, ხეებით, ვულკანებით); სანაპირო; ოკეანე; წაიყვანე გემი კუნძულისკენ; ადგილი, 
სადაც მიდიხარ, თუ შენი გემი დაიმსხვრევა; რაღაც, რაც მიტოვებულია; რაღაც, რაც წყლიდან 
ამოდის; ადგილი (სათამაშოდ, დასასვენებლად, გასართობად, სათევზაოდ); 

 

16. რა არის აბეზარი? 

2 ქულა 

რაღაც რაც (შემაწუხებელია); შეწუხება; გაღიზიანება; ვიღაც, ვინც გაღიზიანებს; შენს ნერვებზე 
თამაშობს, გაწუხებს, გიწვევს. 

1 ქულა 

ვიღაც, ვინც (უხეშია, თავს არიდებს რაღაცეებს) {სპეციფიკური მაგალითი} (Q); სიმშვიდის 
დამრღვევი, ხელის შემშლელი (Q); შემაწუხებელი; რაღაც, რაც არ მოგწონს (Q); ტუტუცი; თავის 
ამატკიებელი, ჩემი პატარა ძმა. 

0 ქულა 

სულელური ქცევა; იყო ცუდი; ცუდი ქცევა.  
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17. რა არის უაზრობა? 

2 ქულა 

რაღაც, რაც არ არის გონივრული, გასაგები, ლოგიკური; რაღაც, რასაც აზრი არ აქვს (დროის კარგვა, 
უმნიშვნელო); რაღაც, რაც აზრს მოკლებულია და არასდროს მოხდება; აბდა–უბდა, აბსურდი; 

1 ქულა 

მასხარა; სულელი; შტერი (Q); ვიღაც, ვინც ცდილობს იყოს სასაცილო; შეუსაბამო (Q); გეუბნებიან, 
რომ ეს მოლაპარაკე ძაღლია, რაც არ არსებობს {სპეცფიკური მაგალითი}. როცა არ იცი, რაზე 
ლაპარაკობ; ნაკლებად გონებამახვილი; რაღაც რისი გაკეთებაც არ ღირს (Q); მოიქცე (ცერცეტულად, 
უაზროდ, სულელურად); რაც შეუძლებელია მოხდეს; არ არის ნამდვილი.  

0 ქულა 

ტყუილი; ის, რისი დაჯერებაც რთულია; ფიქრობ რომ სწორი არ არის; როცა რაიმეს არასწორად 
ვაკეთებთ; ფული; ასახსნელად არ ღირს; უარესი; როცა დედას აგიჟებ; უცნაური; ბედისწერა; 

 

18. რა არის ანტიკური? 

2 ქულა 

ძალიან ძველი; ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა ძალიან დიდი ხნის წინ; რაღაც, რაც ათასობით 
წლის წინ მოხდა; უძველესი წინაპარი, რომელიც ქვის ხანაში ცხოვრობდა; არქაული; ანტიკვარული; 
რაღაც (წარსულიდან, ძალიან ისტორიული); მოხდა წლების წინ; თანამედროვეს საწინააღმდეგო; 

1 ქულა 

ისტორიული; პრეისტორიული (Q); დროგადასული (Q); ჩვენს დრომდე; მუმია; დიდი ხნის წინ (Q); 
შექმნილია დიდი ხნის წინ; უძველესი ნივთი. 

0 ქულა 

ისტორია; (ეგვიპტელი, რომაელი); მოხუცი ადამიანი; ლეგენდა საგვარეულო ნივთი; ანტიკური 
მწერლობა; ღირებული; მისტიკური; საიდუმლო; იშვიათი; 

 

19. რა არის მიბაძვა? 

2 ქულა 

იმეორებს, რასაც სხვა (ამბობს, აკეთებს);  განსახიერება; კოპირება; ზუსტი გამეორება; ზუსტად იმის 
თქმა, გაკეთება, რასაც სხვა ამბობს; 
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1 ქულა 

სხვის მსგავსად მოქცევა (Q); ვიღაც, ვინც შენს მსგავსად იქცევა (Q); როცა ვიღაც გამარჯობას ამბობს 
და მეორეც მსგავსად პასუხობს (სპეციფიკური მაგალითი); გამეორება; გამოჯავრება (Q); ვიღაც 
ცდილობს შენს მობაძვას შენი ხმით, საუბრით; 

0 ქულა 

ადამიანი, ვინც ხელებით საუბრობს; ვიღაც, ვინც ბევრს ლაპარაკობს; ვინც თავს გაბეზრებს; 
ენაბორძიკი ან ბუტბუტი; 

 

20. რა არის შესრუტვა? 

2 ქულა 

ღრუბელი იწოვს, (წყალს, სითხეს) {უნდა შეიცავდეს ღრუბელს}; როცა იყენებ ქაღალდის ტილოს ის 
იწოვს წყალს, როგორც ღრუბელი {მაგალითის გამოყენება ღრუბლის ჩართვით}; შეწოვა; დალევა; 
შეთრევა, მიღება; 

1 ქულა 

ტენის შეწოვა, ისევე როგორც ბალახი ისრუტავს წყალს; როცა სკოლაში რაიმეს ისრუტავ (Q), შენ 
სწავლობ მას {მაგალითი ღრუბლის გამოყენების გარეშე}. შეგროვება; მიღება (Q); წყლის მიღება. 
წყლის შიგნით მოხვედრა; გამოყენება, ზუსტად, დაწვრილებით გამოკვლევა (Q); მისი ნაწილის 
გახდომა; ღრუბლის მსგავსი; 

0 ქულა 

გაწუწვა; როცა წყალი ღრუბლებში მიდის (აორთქლების პროცესის აღწერა); დაჭერა, ცოდნის შეძენა, 
გაქრობა, შერევა. 

 

21. რა არის იგავი? 

2 ქულა 

ისტორია, რომლებიც ადამიანების ნაცვლად ცხოველებს ეხება; (ზღაპარი, მხატვრული ზღაპარი); 
მითი; ლეგენდა; ამბები, რომლებზეც ეზოპე წერდა; ისტორია; ისტორია, რომელიც გასწავლის, 
მოიცავს მორალს; ამბავი, რომელიც სინამდვილეში არ მომხდარა. 

1 ქულა 

გაკვეთილი; ანდაზა (Q); რაღაც, რასაც კითხულობ (Q); მელია და ყურძენი; კუ და მორიელი 
{სპეციფიკური მაგალითი}; არარეალური; გამოგონილი (Q); წიგნი. 
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0 ქულა 

ნამდვილი ამბავი; ფილმი; იმის მსგავსი გმირი, რომ ებრძვის ურჩხულს (Q). 

 

22. რა არის მიგრაცია? 

2 ქულა 

ადამიანების ან ცხოველების გადაადგილება (გარკვეული საჭიროების გამო, უკეთესი პირობების 
საძიებლად, წლის დროების ცვლილების გამო); საკუთარი ქვეყნის დატოვება და სხვა ადგილას 
დასახლება; ერთი ადგილიდან სხვაგან გადასახლება; სხვა ადგილას გადანაცვლება; უკან 
დაბრუნება; გარკვეული დროით სადმე წასვლა და დაბრუნება; ჩიტები ზამთარში სამხრეთში 
მიდიან; 

1 ქულა 

იმიგრაცია; როცა ადამიანები მოდიან ქვეყანაში სხვა ადგილებიდან (Q) ; საკუთარი ქვეყნის 
დატოვება; სადმე წასვლა (ამინდის გამო) (Q); როდესაც ცხოველები ახალ ადგილებში იწყებენ 
ნადირობას (Q); გარკვეული დროით რაიმე ადგილას წასვლა;  სადმე წასვლა. ერთი ადგილის 
დატოვება და სხვაგან წასვლა; გადაადგილება (Q); ჩრდილოეთით გაფრენა; ფრინველები მიდიან 
სამხრეთში (Q); ერთ ადგილას დიდხანს არ ჩერდება. 

 

0 ქულა 

სეზონი; სეზონური(Q); მიგრანტი მუშის მსგავსი; დატოვება; სადმე წასვლა;  დათვებს მთელი 
ზამთარი სძინავთ; ზოგიერთი ცხოველის მიგრაცია (Q);  ჩიტები, პეპლები იქცევიან მსგავსად (Q); 
სხვა მიმართულებით წასვლა; 

 

23. რა არის ზუსტი? * 

2 ქულა: 

 ცხადი; მკაფიო; სწორი; კარგად განმარტებული, ახსნილი; 100%–იანი; აბსოლუტურად სწორი; 

1 ქულა 

დაწვრილებითი, დეტალური (Q),  სრულყოფილი; ; სპეციფიკური;  

0 ქულა 

მოკლე; რაღაცაში დარწმუნება; მიხვედრა; შეფასება. 
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თუ ბავშვი იწყებს „სუსტი“–ს განმარტებას „ზუსტის: ნაცვლად ეუბნებით: „ყურადღებით მოსიმინე, 
რას ნიშნავს ზუსტი?“ 

* პასუხები, რომელთაც სპეციფიკური შეკითხვები ესაჭიროებათ, მითითებულია ტესტის ჩატარებისა 
და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელოში. 

 

24. რა არის გამჭვირვალე? 

2 ქულა 

ხედვადი; ნათელი; აშკარა; რის მიღმაც ყველაფერი ჩანს; გამჟღავნებული, ყველაფერი მჟღავნდება, 
სინათლეს ატარებს. 

1 ქულა 

ფანჯრის მსგავსი; გამჭვირვალე ფანჯარა (Q); რისი დანახვაც შეიძლება (Q); გარეთ ან შიგნით 
დანახვა. 

0 ქულა 

მისი დანახვა შეგიძლია (Q);  შეგიძლია მასში გაიარო; რთულია მის მიღმა გახედვა; ცუდად 
ხილვადი; ვიღაც ვინც გაუჩინარდ (Q); სარკის მსგავსი; 

 

25. რა არის იშვიათი? 

2 ქულა 

თითქმის არასდროს;  არც ისე ხშირად; ხშირად არა; რაც არ ხდება  (უმეტესად, ხშირად); უჩვეულო; 

1 ქულა 

ზოგჯერ; შემთხვევით; ძნელად (Q); არარეგულარულად (Q); რაც ყოველდღე არ კეთდება; რაც 
ყოველთვის არ ხდება; 

0 ქულა 

ხშირად ხდება; ჩვეულებრივი; ძალიან ცოტა; მარტო; წყნარი, მშვიდი; 

 

26. რა არის მეტოქეობა? 

2 ქულა 
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შეჯიბრება; შეწინააღმდეგება; ორ ადამიანს (ჯგუფს) შორის შეჯიბრი; იმის მსგავსი, როცა ორ 
ადამიანს (გუნდს) უნდა იყოს საკუთესო; დავა და წინააღმდეგობა; როდესაც ორი ადამიანი 
ცდილობს ერთმანეთს აჯობოს; 

1 ქულა 

ბრძოლა; კონფლიქტი (Q); ოპონენტები ერთმანეთის წინააღმდეგ; ოპონენტი; მეტოქე; 
მოწინააღმდეგე (Q); ორ ოჯახს შორის ბრძოლა; საგვარეულო მტრობა; დუელი; ძმებს და დებს შორის 
კინკლაობა (Q); როცა ვიღაცას იწვევ; 

0 ქულა 

ორ ჯგუფს შორის; სკოლებისთვისაა დამახასიათებელი; დაძაბულობა 2 ადამიანს შორის; ჯგუფი; 
გუნდი; მტერი;  ვიღაცასთან დაბრუნება. 

 

27. რა არის დაძაბული? 

2 ქულა 

მოითხოვს (ძალისხმევას, ენერგიას,); დამღლელია; დამქანცველია; მისი ატანა დიდი ხნის 
განმავლობაში ძალიან რთულია; რაღაც, რაც არის ძალიან (ძნელი, რთული, დამღლელი); სჭირდება 
გარკვეული (ძალა, სიძლიერე); ფიზიკურ ძალიხსმევაზე დამოკიდებული. 

1 ქულა 

რთული; მკაცრი; მძიმე; დიდი ზეწოლა (Q); რასაც ებრძვი; დაჭიმულობა; დიდი დროის 
განმავლობაში (Q); ისევ და ისევ (Q); სტრესული; ნერვებზე მოქმედი; 

0 ქულა 

ძლიერი; მჭიდრო; ენერგიული; შენი კუნთებისთვის მტკივნეული; მუდმივი; შეუწყვეტელი; 
მოსაწყენი; 

 

28.  რა არის შორსმჭვრეტელი? 

2 ქულა 

წინასწარგანჭვრეტა; იცოდე რაღაც მანამ, სანამ მოხდება; წინათგრძნობა; წინ ყურება, ხედვა; 
მომავლის დანახვა; წინასწარ ხედვა, ჭვრეტა; წინასწარ ფიქრი, დაგეგმვა; 

1 ქულა 

დროში დანახვა (Q); დროის გასწრება (Q); მოასწავებს; მოლოდინი; წინასწარ განსჯა; 

0 ქულა 
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მომავალი; ხედავ რაც ხდება; რაღაც ხედვის განსხვავებული გზა; ახლოდან ვერ ხედავ; შენს 
თვალებთან დაკავშირებული; 

 

29. რა არის ერთსულოვანი? 

 2 ქულა 

ყველა ერთი და იგივე აზრს იზიარებს; ყველა ერთი და იგივე გზას ეთანხმება; ყველა ერთად; 
სრული თანხმობა; ყველას თანხმობა; ყველას კეთილგანწყობა; დამატებითი კითხვების გარეშე 
მიღება; წინააღმდეგობის გარეშე; 

1 ქულა 

მთელი გუნდი ერთი იდეით (Q); ყველა ერთი და იმავე რამეს გადაწყვეტს, მიიღებს (Q); პროტესტის 
გარეშე (Q); უმეტესობა; რაიმეზე შეთანხმება; 

0 ქულა 

სრული; თითქმის ყველა თანახმაა; ხმის მიცემა; კარგი ქულა; აშკარა; კარგად–ნაცნობი; აშკარად 
გადაწყვეტილი; აშკარა შედეგი; უმრავლესობა; ნახევარზე მეტი; უზარმაზარი; დიდი; ძირითადი 
ნაწილი; 

 

30.  რა არის შესწორება? (amendment) 

2 ქულა 

ცვლილება, რასაც ვიღებთ (კანონით, ხელშეკრულებით. დოკუმენტით); ცვლილობა უკეთესობისკენ; 
კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა; ცვლილება; ალტერნატივა; გადახედვა; კორექცია; 

1 ქულა 

დამატება (Q); კონსტიტუციის ნაწილი (Q); კანონების ნუსხა; რაიმეს დამატება; გამოსწორება; 
ცვლილება (Q); ადაპტირება;  ნუსხა, რომელიც აერთიანებს კანონებსა და წესებს; 

0 ქულა 

წესები; თავისუფლება; პრესის, სიტყვის თავისუფლება; დაწერილი კანონები;  კონსტიტუცია; კანონი, 
ბილი; წესები; დოკუმენტი; 

 

31. რა არის იძულება? 

2 ქულა 
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დააძალო ვინმეს რაიმეს გაკეთება; ძალის დატანება; ვინმეზე ზემოქმედება, რომ მიაღებინო რაიმე 
გადაწყვეტილება; ვინმესთვის ბიძგება რაიმეს გასაკეთებლად; 

1 ქულა 

ეცადო ვინმეს რაიმე გააკეთებინო; უბიძგო რაიმეს გაკეთებისკენ (Q); როდესაც გაძლევენ ბრძანებას 
(Q); იგრძნო ბიძგი რაიმეს გასაკეთებლად; დარწმუნება; ზეგავლენა (Q); გამხნევება, მოტივირება; 
შთაგონება (Q); როდესაც განაპირობებ რაიმეს მოხდენას; როდესაც რაიმეს განაპირობებ; 

0 ქულა- 

დამუქრება; შეაწყვეტინო ვინმეს რამის გაკეთება; იმოქმედო ემოციურად; აღელვებულად; 
გინდოდეს რაიმეს გაკეთება; ვალდებულება; 

 

32. რა არის სნეულება? * 

2 ქულა 

(დეფიციტი, დარღვევა, ავადმყოფობა, დაავადება); როცა ყველაფერი რიგზე არ გაქვს, მაგალითად 
თითქოს დაკარგე ხელი {სპეციფიკური მაგალითი] რაღაც ტიპის დარღვევა, დაავადება; რაღაც, რაც 
ტკივილს იწვევს; ტკივილი; ჩივილი; 

1 ქულა 

რაღაც, რაც გჭირს (Q); პარალიჩის მსგავსი; მოტეხილი მხარი (Q); რაღაც, რაც გტკენს; დაზიანება (Q);  
უბედურება (Q); რაღაც ცუდი, რაც არასწორია; 

0 ქულა 

რაღაც შეცდომა აზროვნებაში; რაც ტკივილს იწვევს; ვინმეს ატკინო; გავლენას ახდენს შენზე; 
გავლენა აქვს ვინმეზე; აკეთებ რაღაც ისეთს, რაც დაგამწუხრებს; პრობლემა; რაღაც რაც გაწუხებს; 
რაიმეს გამოწვევა; კონფლიქტი; შეუთანხმებლობა; არგუმენტირება; 

* პასუხები, რომელთაც სპეციფიკური შეკითხვები ესაჭიროებათ, მითითებულია ტესტის ჩატარებისა 
და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელოში. 

 

33. რა არის გარდაუვალი? * 

2 ქულა 

რაც მოსალოდნელია, რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს; მოახლოებული, ნებისმიერ წუთს შეიძლება 
მოხდეს; რასაც ვერ აიცილებ და აუცილებლად უნდა მოხდეს; 

1 ქულა 
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რაც უნდა მოხდეს(Q); დაუყოვნებლივ, სწრაფად (Q);  გარდაუვალი; თავიდან აურიდებელი; 
შეუჩერებელი (Q); ძალიან ახლოს (Q);  მალე (Q);  გადაუდებლად; შემაშინებელი; განსაზღვრული; 
შესაძლებელი; 

0 ქულა 

შეიძლება მოხდეს;  აშკარა;  ახლო (Q);  ცნობილი; მნიშვნელოვანი 

* პასუხები, რომელთაც სპეციფიკური შეკითხვები ესაჭიროებათ, მითითებულია ტესტის ჩატარებისა 
და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელოში. 

 

34. რა არის გადახრა? 

2 ქულა 

(ნორმიდან გადახრა,  უჩვეულო ცვლილება); ტიპურისგან განსხვავებული; ანომალური; 
არანორმალური ცვლილება; ატიპური; 

1 ქულა 

დევიაცია (Q); რაღაც (განსხვავებული, უჩვეულო); ცვლილება; ანომალური (Q); მოულოდნელი 

0 ქულა 

უჩვეულო;  გაუგებარი;  სულელური; 

 

35. რა არის ყბედი? 

2 ქულა 

მოლაპარაკე და (მომაბეზრებელი, დამღლელი, მოსაწყენი); ძალიან ბევრს ლაპარაკობს არაფერზე; 
ლაპარაკობს იმდენს, რომ აწუხებს, თავს აბეზრებს სხვებს; 

 1 ქულა 

ვინმეს შეწუხება; ვინმეს თავის მობეზრება (Q);  ლაქლაქა, მოლაყბე (Q);  ზედმეტად მოლაპარაკე (Q); 

0 ქულა 

ბევრს კამათობს;  სწრაფად ლაპარაკობს; 

 

36. რა არის გაჭიანურება? 

2 ქულა 
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დამღლელი; დაგვიანებული; შემაფერხებელი; შეკავება;  ნელი; ზოზინა; დროში გაწელვა. 

1 ქულა 

გიჭირს დაწყება (Q); ვერ ახერხებ თავმოყრას გონებაში (Q); 

0 ქულა 

ზარმაცი; ბეჯითი;  სავალდებულო. 

 
7.ასო–ციფრის თანმიმდევრობა 

 

ბავშვს ვუკითხავთ  ციფრების და ასოების რიგს, ბავშვმა უნდა ჩამოთვალოს  ციფრები 
ზრდადი თანმიმდევრობით, ასოები კი ანბანური წესისმიხედვით. 

 

მასალა 

ადმინისტრირებისა და  ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 

ჩანაწერის ფორმა 

 

დაწყება 

ასაკები 6-7: განმსაზღვრელი დავალება, ნიმუში, შემდეგ პირველი დავალება 

ასაკები 8-16: ნიმუში, შემდეგ პირველი დავალება. 

თუ ეჭვი გაქვთ, რომ ბავშვს აქვს ინტელექტუალური შეფერხება  დაიწყეთ მოსამზადებელი 
დავალებით. 

 

შეწყვეტა 

შეწყვიტეთ თუ ბავშვს არ შეუძლია  სწორად გიპასუხოთ მოსამზადებელ დავალებაზე ან 
იღებს ნულ ქულას დავალების სამივე ცდის  შემთხვევაში. 
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ზოგადი მითითებები 

 6-7 წლის ბავშვებს  უტარდებათ თვლის და ანბანის განმსაზღვრელი დავალებები 
იმის შესაფასებლად თუ რამდენად აქვთ აუცილებელი ცოდნა ამ სუბტესტის 
შესასრულებლად. თუ ბავშვს არ შეუძლია დაითვალოს სამამდე ან გაიმეოროს  ანბანი 
ასო გ-მდე (ა,ბ,გ), არ ჩაატაროთ ეს სუბტესტი. გაითვალისინეთ, რომ ეს სუბტესტი 
არითმეტიკის სუბტესტით შეიძლება ჩანაცვლდეს, თუ აუცილებელია WMI FSIQ-ს 
ქულების გამოთვლა. 

 თუ ბავშვი გაძლევთ არასწორ პასუხს  ნიმუშის დავალებაში ან ცდაში, მაშინვე  
შეუსწორეთ და თავიდან დაიწყეთ დავალება ინსტრუქციის შესაბამისად. მაშინაც კი 
თუ ბავშვი სწორად ვერ გაიმეორებს ნიმუშის ორივე ცდას, ჩაატარეთ სუბტესტი. 
 

 1,მე–4, და მე–5 დავალების რამდენიმე ცდის  გარკვეული პასუხები მოითხოვს 
მინიშნებას. ის ცდები, რომლებიც მოითხოვს სპეციფიკურ მინიშნებებს აღნიშნულია 
ვარსკვლავით(*) ამ სახელმძღვანელოში. გამოიყენეთ მინიშნებები მხოლოდ 
ვარსკვლავით აღნიშნულ დავალებებზე. 
 

 თითოეული დავალება შედგება სამი ცდისგან. ჩაატარეთ თითოეული დავალების 
სამივე ცდა. 
 

 წაიკითხეთ თითოეული რიგი სიტყვა–სიტყვით ერთი ციფრი ან ერთი ასო  
წამში,თქვენს ხმას ოდნავ დაუწიეთ უკანასკნელ ციფრზე ან ასოზე, გაჩერდით და 
მიეცით საშუალება ბავშვს გიპასუხოთ. 
 

 არ გაიმეოროთ დავალების არც ერთი ცდა. თუ ბავშვი გთხოვთ ცდის გამეორებას, 
უთხარით:  შეეცადე მითხრა რაც გახსოვს. 
 
 
ქულების მინიჭება 

 განმსაზღვრელ დავალებაზე,შემოხაზეთ კი ან არა პასუხი ჩანაწერის ფორმაში იმის 
საჩვენებლად,რომ ბავშვი სწორად ითვლის სამამდე ან იმეორებს ანბანს ასო გ-მდე. 

 თუ  აღნიშნული მინიშნება არის აუცილებელი პირველი, მეოთხე, მეხუთე 
დავალებისთვის, მიაწერეთ ასო მ  ჩანაწერის ფორმაში იმის საჩვენებლად,რომ  
მინიშნება იყო გამოყენებული.პირველ დავალებაზე სწორი პასუხი მინიშნების 
გამოყენების შემდეგ ფასდება 1 ქულად. მეხუთე და მეოთხე დავალებაზე მინიშნების 
გამოყენების შემდეგ პასუხები ფასდება 0 ქულად. 
 

 ყველა სწორი პასუხი  აღინიშნება ანგარიშის ფორმაში და შემდეგ განყოფილებაში. 
იმისათვის, რომ ბავშვმა კრედიტი მიიღოს საჭიროა მხოლოდ ერთი სწორი პასუხის 
მიღება. 
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 თითოეულ ცდაზე მიანიჭეთ 1 ქულა, თუ ბავშვი სწორი თანმიმდევრობით 

გაიმეორებს ციფრებს და ასოებს. თუ ბავშვი გაიმეორებს  ციფრებს და ასოებს 
თანმიმდევრობით,  დაუწერეთ 1 ქულა მაშინაც კი,  თუ ბავშვი  ჩამოთვლის ასოებს 
ციფრების ჩამოთვლამდე. 
 

 თითოეულ ცდაზე მიანიჭეთ 0 ქულა, თუ ბავშვი არასწორად გიპასუხებთ. 
 

 თითოეული დავალების ქულა დავალების სამ ცდაში მიღებული ქულების ჯამია. 
ბავშვს შეუძლია მიიღოს 3 ქულა თითოეულ დავალებაზე. 

ასო–ციფრის თანმიმდევრობის ნედლი ქულების მაქსიმალური ჯამური ქულა არის 30. 

პროცესუალური ქულები 
 

• ასო–ციფრის უგრძესი თანმიმდევრობის (LLN) ნედლი ქულა წარმოადგენს ბოლო 
ცდაში სწორად აღდგენილი ასოების და ციფრების რაოდენობას, რაც 1 ქულით 
შეფასდა. მაგ. თუ ბავშვმა ერთხელ  სწორად აღადგინა 7 ასო–ციფრის თანმიმდევრობა 
და შემდეგ ვეღარ აღადგინა სწორად 8 ასო–ციფრის დავალების სამივე ცდა, LLN=7. 

ასო–ციფრის უგრძესი თანმიმდევრობის ნედლი ქულაა 8. 

 

დავალების ადმინისტრირება 
 
განმსაზღვრელი დავალებები 

დათვლა 

ბავშვს უთხარით: ახლა მოდი დაითვალე ხუთამდე ხმამაღლა, ისე რომ მე გავიგონო. 

თუ ბავშვი  ვერ გაიგებს, უთხარით, დაითვალე ასე,1...2.....(პაუზა გააკეთეთ თითოეულ 
რიცხვს შორის). შემდეგ უთხარით, ახლა შენ სცადე. ნება მიეცით ბავშვს გიპასუხოთ.  

სწორიპასუხი[ სწორად ითვლის სულ მცირე  სამამდე]: წაუკითხეთ ანბანი. 

არასწორი პასუხი:  შეწყვიტეთ სუბტესტი. ჩაატარეთ არითმეტიკა WMI-ისდა FSIQ-ის 
მისაღებად. 

ანბანი 

უთხარით, ახლა მითხარი ანბანის ასოები. 

6-7 
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თუ ბავშვი ვერ იგებს, უთხარით ამის მსგავსად ა....ბ...( პაუზა გააკეთეთ თითოეულ ასოს 
შორის), შემდეგ უთხარით, ახლა შენ სცადე.ნება მიეცით  ბავშვს გიპასუხოთ. 

სწორი პასუხი [სწორად ჩამოთვლის ასოებს ასო გ-ს ჩათვლით]:გააგრძელეთ  ნიმუშის 
დავალებამდე. 

არასწორი პასუხი: შეწყვიტეთ სუბტესტი. ჩაატარეთ არითმეტიკა WMI-ისდა FSIQ-ის 
მისაღებად. 

 

 

ნიმუში 

ცდა 1 

უთხარით ბავშვს: ,, ახლა გეტყვი ასოებსა და ციფრებს. მას შემდეგ რაც მე ჩამოვთვლი,  
მინდა გაიმეორო თავდაპირველად ციფრები, დაიწყე ყველაზე მცირე ციფრით და ციფრები 
ჩამოთვალე თანმიმდევრობით. შემდეგ მითხარი ანბანის ასოები თანმიმდევრობით. 
მაგალითად, თუ მე ვიტყვი ა-1, შენ უნდა მითხრა 1-ა. პირველ ადგილზე იქნება ციფრი, 
შემდეგ ასო. მოდი ვსინჯოთ ა-2. 

სწორი პასუხი[2-ა]: ჩაატარეთ მეორე ცდა. 

არასწორი პასუხი: უთხარით, ეს არ არის სწორი. მე გითხარი ა-2. შენ უნდა თქვა 2-ა. პირველ 
ადგილზე უნდა თქვა ციფრი, შემდეგ ასო. მოდი ვსინჯოთ ახლიდან. ა-2. 

ბავშვის  პასუხის მიუხედავად, გააგრძელეთ   მეორე  ცდა. 

ცდა 2 

უთხარით, მოდი ვსინჯოთ სხვა რიგი. ბ-3 

სწორი პასუხი[3-ბ ]: გააგრძელეთ პირველი დავალებიდან. 

არასწორი პასუხი: უთხარით, ეს არ არის სწორი. მე გითხარი ბ-3. შენ უნდა თქვა 3-ბ. 
პირველ ადგილზე უნდა თქვა ციფრი, შემდეგ ასო. მოდი ვსინჯოთ ახლიდან. ბ-3. 

ბავშვის პასუხის მიუხედავად გააგრძელეთ პირველი დავალებიდან. 

 დავალებები 1-2 

უთხარით,  ჩვენ  ვივარჯიშეთ, მოდი ახლა სხვა ვსინჯოთ. დაიმახსოვრე, პირველად უნდა 
თქვა ციფრები თანმიმდევრობით, შემდეგ კი ასოები ანბანური თანმიმდევრობით. 

8-16 
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გააგრძელეთ პირველ დავალებამდე და გააგრძელეთ ადმინისტრირება მანამ, სანამ 
შეწყვეტის კრიტერიუმი არ დაკმაყოფილდება. 

 

დავალება ცდა  სწორი 
პასუხი 

1 1. ა-3* 
*თუ ბავშვი არ იტყვის   ციფრს პირველ  ცდაზე, 
სწრაფად შეუსწორეთ  შემდეგი სიტყვებით,  
დაიხსომე პირველად უნდა თქვა ციფრები, 
თანმიმდევრობის დაცვით. შემდეგ თქვი  ასოები 
ანბანური წესით. მოდი ვცადოთ სხვა რიგი. 
წაუკითხეთ მეორე ცდა. 
 

3-ა 
ა-3 

 

2. ბ-1 
 

1-ბ 
ბ-1 

3. 2-გ 2-გ 
გ-2 

2 1. გ-4 
 

4-გ 
გ-4 
 

2. 5-ე 
 

5-ე 
ე-5 

3. დ-3 
 
 

3-დ 
დ-3 

 

დავალებები 3-10 
 

უთხარით, მოდი ვსინჯოთ  სხვა ციფრები და ასოები. თუ მე ვიტყვი 2-გ-3, შემდეგ შენ უნდა 
მითხრა 2-3-გ.პირველად უნდა თქვა ციფრები თანმიმდევრობის დაცვით, შემდეგ ასოები 
ანბანური წესით. 

 

გადადით მესამე დავალებაზე და გააგრძელეთ ადმინისტრირება მანამ, სანამ შეწყვეტის 
კრიტერიუმი არ დაკმაყოფილდება. 
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დავალება ცდა  სწორი პასუხი 
3 1. ბ-1-2 

 
1-2-ბ 
ბ-1-2 

2. 1-3-გ 
 

1-3-გ 
გ-1-3 

3. 2-ა-3 
 

2-3-ა 
ა-2-3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

1. დ-2-9 
 
 

2-9-დ 
დ-2-9 

2. რ-5-ბ * 
• თუ ბავშვი ვერ 

ჩამოთვლის ასოებს 
თანმიმდევრობის დაცვით 
მეორე ცდაზე (პასუხები 
5- რ-ბ ან რ-ბ-5, უთხარით, 
დაიმახსოვრე თქვა ასოები 
ანბანური 
თანმიმდევრობით. 

 

5-ბ-რ 
ბ-რ-5 

3. თ-9-კ 
 
 
 

1. 3-ე-2 * 
 

*თუ ბავშვი ვერ ჩამოთვლის 
ციფრებს თანმიმდევრობის 
დაცვით პირველ ცდაზე 
(პასუხები 3-2-ე ან ე-3-2, 
უთხარით, დაიმახსოვრე, უნდა 
თქვა ციფრები თანმიმდევრობით) 

 

9-თ-კ 
თ-კ-9 
 
 
2-3-ე 
ე-2-3 

2. 9-ი-4 4-9-ი 
ი-4-9 

3. ბ-5-ვ 
 
 

5-ბ-ვ 
ბ-ვ-5 
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6 1. 1-გ-3-ი 
 
 

1-3-გ-ი 
გ-ი-1-3 

2. 5-ა-2-ბ 
 
 

2-5-ა-ბ 
ა-ბ-2-5 

3. დ-8-მ-1 
 
 

1-8-დ-მ 
დ-მ-1-8 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1-ბ-3-ზ-7 
 
 

1-3-7-ბ-ზ 
ბ-ზ-1-3-7 

2. 9-ფ-1-ტ-7 
 
 
 

1-7-9-ტ-ფ 
ტ-ფ-1-7-9 
 

3. პ-3-ი-1-მ 
 
 

1-3-ი-მ-პ 
ი-მ-პ-1-3 

 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  

 
1. 1-დ-4-ე-9-ზ 

 
 

1-4-9-დ-ე-ზ 
დ-ე-ზ-1-4-9 
 
 

2. თ-3-ბ-4-ვ-8 
 
 
 
3. 7-ქ-6-მ-3-ჰ 
 
 
 
 

3-4-8-ბ-ვ-თ 
ბ-ვ-თ-3-4-8 
 
 
3-6-7-მ-ქ-ჰ 
მ-ქ-ჰ-3-6-7 
 

 
1. ს-3-კ-4-ჯ-1-ზ 
 
 

1-3-4-ზ-კ-ს-ჯ 
ზ-კ-ს-ჯ-1-3-4 
 

2. 7-ს-9-კ-1-ტ-6 1-6-7-9-კ-ს-ტ 
კ-ს-ტ-1-6-7-9 
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3. ლ-2-ი-6-ქ-3-ზ 2-3-6-ზ-ი-ლ-ქ 
ზ-ი-ლ-ქ-2-3-6 
 

10.    1. 4-ბ-8-რ-1-მ-7-თ 1-4-7-8-ბ-თ-მ-რ 
ბ-თ-მ-რ-1-4-7-8 
 
 

2. ი-2-უ-8-ა-5-გ-4 2-4-5-8-ა-გ-ი-უ 
 
ა-გ-ი-უ-2-4-5-8 
 
 

3.6-ლ-1-ჰ-5-თ-2-ჭ 1-2-5-6-თ-ლ-ჭ-ჰ 
თ-ლ-ჭ-ჰ-1-2-5-6 
 
 

 

8.სააზროვნო მატრიცები 

ბავშვს მიეწოდება დაუსრულებელი მატრიცა და მან ხუთი შესაძლო პასუხიდან უნდა აირჩიოს 
სწორი. 

მასალა 

ტესტის ჩატარებისა  და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 

ტესტის შედეგების 

სასტიმულე წიგნი 

 

 

დაწყება 

                               ასაკი 6–8:  ნიმუში A-C, შემდეგ დავალება 4; 

                               ასაკი 9–11:ნიმუში A-C, შემდეგ დავალება 7; 

                               ასაკი 12–16: ნიმუში A-C, შემდეგ დავალება 11; 

ბავშვებთან, რომელთაც აქვთ ფსიქიკური განვითარების პრობლემები,დაიწყეთ მე-4 დავალებიდან; 
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უკან დაბრუნება 

  

 თუ 6–დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვი ვერ იღებს ქულას პირველ 2 დავალებაში, მაშინ მკვლევარი 
იწყებს დავალებების მიწოდებას უკუთანმიმდევრობით მანამ, სანამ ბავშვი 2 თანმიმდევრულ 
დავალებაში არ მიიღებს ქულას. 

 

შეწყვეტა 

მიყოლებით 4 დავალებაში 0 ქულის, ან 5 დავალებიდან 4–ში 0 ქულის მიღებისას წყდება მოცემული 
სუბტესტის შესრულება. 

ზოგადი მითითებები 

 მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ კითხვები, რომლებიც პასუხზე მიმანიშნებელია და  არ უნდა 
გამოიყენოს მკვლევარმა, იმ კითხვებისგან, რომელსაც სახელმძღვანელო გვთავაზობს.  

 ბავშვმა თავად უნდა განსაზღვროს, როგორ უპასუხებს კითხვას. გასცემს პასუხს, თუ 
მიუთითებს პასუხის შესაბამის ციფრზე. თუ ბავშვი ვერბალურად ასახელებს პასუხს 
(მაგალითად ასახელებს სურათს) თქვენ სთხოვეთ: „მაჩვენე“. 

 თუ ბავშვი იძლევა ერთზე მეტ პასუხს, თქვენ ეუბნებით: „არსებობს მხოლოდ ერთი სწორი 
პასუხი, ამოირჩიე შენი აზრით, ყველაზე ზუსტი“. 

 დაეხმარეთ მხოლოდ A და C ნიმუშების მიწოდებისა და განხილვისას. 

ქულა 

 ანგარიშის ფორმაში შემოხაზეთ ბავშვის პასუხი. სწორი პასუხები ფერადი ასოებითაა 
დაბეჭილი 

 თუ ბავშვი თავს იკავებს პასუხისგან ან ამბობს, რომ არ იცის, მაშინ შემოხაზეთ DK (ავ)პასუხი; 
 მიანიჭეთ 1 ქულა სწორ პასუხს და 0 ქულა არასწორ პასუხს, ან უპასუხოდ დატოვებულ 

შემთხვევებს; 

სააზროვნო მატრიცების ნედლი ქულების ჯამია 35. 
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სუბტესტის ჩატარება 

 

 ნიმუში A. პეპელა 

 

 დადეთ სასტიმულე წიგნი ბავშვი წინ და გადაშალეთ  A ნიმუშზე. ჰკითხეთ ბავშვს: „შეხედე ამ 
სურათებს. აქედან რომელი მათგანი (მიუთითეთ ჩამოთვლილ პასუხებზე) შეესაბამება ამ ადგილს 
(მიუთითეთ იმ ადგილას, სადაც დასმულია კითხვის ნიშანი)?“ 

სწორი პაუხი [1]: თქვით: სწორია. ვცადოთ შემდეგი. (გადადიხართ B ნიმუშზე) 

 არასწორი პასუხის შემთხვევაში, ეუბნებით: მოდი კიდევ ერთხელ შეხედე. ყველა ეს პეპელა 
ლურჯია (მიუთითეთ პეპლებზე უჯრებში). ეს (მიუთითეთ პირველ პასუხზე) აგრეთვე ლურჯია, 
ამიტომ სწორედ ეს შესაბამება. ახლა ვცადოთ სხვა დავალება. (გადადიხართ B ნიმუშზე); 

ნიმუში B. ნათურა 

მიაწოდეთ ნიმუში და უთხარით: „აქედან რომელი მათგანი (პასუხების ჩამონათვალი) უნდა ჩავსვათ 
აქ (მიუთითეთ კითხვის ნიშნიან კვადრატზე)?“ 

სწორი პასუხის შემთხვევაში [5] ამბობთ: „სწორია. ახლა სხვა ვცადოთ.(გადადიხართ ნიმუშ C–ზე)“. 

 არასწორი პასუხის შემთხვევაში, ეუბნებით: მოდი თავიდან დააკვირდი. ეს ორი ნათურა 
ყვითელია (მიუთითეთ მათზე). ეს არის მწვანე ნათურა (მიუთითეთ მასზე). ჩვენ გვჭირდება მისი 
მსგავსი მეორე მწვანე ნათურა, ამიტომ ეს (მიუთითეთ მე-5 პასუხზე) უნდა ჩავსავთ აქ (მიუთითეთ 
კითხვის ნიშნიან კვადრატზე). მოდი ვცადოთ შემდეგი (ჩაატარეთ ნიმუში C). 

ნიმუში C. ყუთები 

მიაწოდეთ ნიმუში C და უთხარით: „რომელი მათგანი (მიუთითეთ პასუხების ჩამონათვალზე) უნდა 
იყოს აქ (მიუთითეთ კითხვის ნიშნიან კვადრატზე)?“ 

სწორი პასუხისთვის ეუბნებით [4]: სწორია, გადავიდეთ შემდეგზე  (იწყებთ ასაკისთვის შესაბამისი 
დავალებით). 

არასწორი პასუხის შემთხვევაში, ეუბნებით: კიდევ ერთხელ დააკვირდი. თითოეული ყუთი არის 
ლურჯი და აქვს ხაზი აი აქ (მიუთითეთ ყუთებზე). ეს (მიუთითეთ მეოთხე პასუხზე)  არის ლურჯი 
და აქვს იგივე ხაზი აქ, შესაბამისად ეს უნდა ჩავსვათ აქ (მიუთითეთ კითხვის ნიშნიან ჩარჩოზე). 
გადავიდეთ შემდეგზე. (გააგრძელეთ შესაბამისი სასტარტო დავალებიდან). 

დავალებები 1–35 

6–16 
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გადაშალეთ შესაბამის დავალებაზე და უთხარით: „აქედან რომელი ( მიუთითეთ პასუხებზე) უნდა 
ჩავსვათ აქ (მიუთითეთ კითხვის ნიშნიან კვადრატზე)?“. ინსტრუქცია შეიძლება შევამოკლოთ ან 
საერთოდ ამოვიღოთ, თუ ბავშვი კარგად იგებს დავალებას.  

გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმი სახეზე არ არის. 

 

 

სწორი პასუხები 

 დავალება სწორი 
პასუხი 

დავალება სწორი 
პასუხი 

დავალება სწორი 
პასუხი 

 
 
 
 
 

1 
 

2 13 4 25 3 

2 
 

3 14 1 26 1 

3 
 

4 15 1 27 2 

4 
 

1 16 2 28 1 

 
 

5 
 

5 17 5 29 2 

6 
 

2 18 4 30 2 

7 
 

4 19 2 31 5 

 
 
 
 
 
 

8 
 

4 20 4 32 4 

9 
 

1 21 3 33 3 

10 
 

3 22 3 34 1 

11 
 

2 23 5 35 5 

 12 5 24 4   
 

 

9. მიხვედრილობა 

ბავშვი პასუხობს შეკითხვებს იმაზე დაყრდნობით, თუ როგორ ესმის ზოგადი კონტექსტი და 
სოციალური სიტუაციები. 

 

6–8 

 

9–11 

 

12–16 
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მასალა 

ტესტის ჩატარებისა და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 

პასუხების ფურცელი 

დაწყება 

6-8წ. –    დავალება 1  

9-11წ. -   დავალება 3 

12-16წ. - დავალება 5 

უკან დაბრუნება: 

იმ შემთხვევაში, თუ 9-16 წლის ბავშვი ვერ იღებს მთლიან ქულას პირველ-მეორე დავალებაში, 
გააგრძელეთ ტესტის ჩატარება უკუთანმიმდევრობით, სანამ ბავშვი არ მიიღებს უმაღლეს ქულას 
ზედიზედ ორ დავალებაში.  

შეწყვეტის კრიტერიუმი 

ზედიზედ 4 დავალებაში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში, წყვეტთ სუბტესტის ჩატარებას. 

ზოგადი მითითებები 

 თითოეული დავალება სიტყვა–სიტყვით წაუკითხეთ ბავშვს. დავალება შეგიძლიათ 
გაუმეოროთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც იქნება საჭირო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ 
გადააკეთოთ ტექსტი.  
 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის პასუხი გაუგებარი და ზედმეტად ბუნდოვანია იმისთვის, რომ 
მივანიჭოთ ქულა,ან პასუხი ძალიან ახლოსაა ნიმუშთან, უთხარით :  რას გულისხმობ ? ან  
მითხარი კიდევ რაიმე ამის შესახებ/რისი თქმა შეგიძლია კიდევ?.  
 

 გაამხნევეთ ბავშვი სიტყვებით : „დიახ“ ან „გააგრძელე „ 
 

 პასუხების ნიმუშები და ძირითადი აზრები მოცემულია თითოეული დავალებისთვის, 
გამოთვლის პროცესის გამარტივების მიზნით.  
 

 პასუხების ნიმუშები შერჩეულია დავალების ძირითადი იდეების მიხედვით. დავალებას 
შესაძლოა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ძირითადი იდეა, ან რამდენიმე.  ძირითადი იდეა - ეს 
არის დავალების გასაღები, აზრი, რომელიც საჭიროა სწორი პასუხისთვის. 
 

 რამდენიმე ძირითადი იდეის მქონე დავალებებში 2 ქულიანი პასუხის მისაღებად, საჭიროა 
პასუხი მოიცავდეს მინიმუმ ორ ძირითად იდეას მაინც. რამდენიმე იდეის მქონედავალებები 
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სახელმძღვანელოსა და პასუხების ფურცელში მონიშნულია ვარსკვლავით (*).  ამ ტიპის 
დავალებების ინსტრუქცია მოცემულია ქვემოთ : 
 

• იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის პირველი პასუხი აშკარად არასწორია, აღარ მოთხოვოთ 
მეორე პასუხი.  
 

• იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის პირველი პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად 
იდეას, გააკეთეთ შესაბამისი პერიფრაზი კიდევ ერთი პასუხის მისაღებად. მაგ.: კიდევ 
რას მეტყვი? (მიზეზები რომლებიც, მისი უპირატესობები,მასთან დაკავშირებული 
პრობლემები და ა.შ.) 

 
• იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის მეორე პასუხი ასახავს იმავე ძირითად იდეას, რასაც 

პირველი პასუხი, კვლავ ცდილობთ რომ  სხვა პასუხი მიიღოთ და ეუბნებით : კიდევ 
რა შეგიძლია მითხრა დამატებით? (მიზეზები რომლებიც, მისის 
უპირატესობები,მასთან დაკავშირებული პრობლემები და ა.შ.) 

 
• დავალება 1 არის ნიმუში. ჩვენ ვუსწორებთ ბავშვს და ვაწოდებთ უკუკავშირს, იმ 

შემთხვევაში, თუ ის ვერ იძლევა 2 ქულიან პასუხს. შემდგომ დავალებებში ბავშვს 
აღარ ვუწევთ მსგავსი სახის დახმარებას. 

 

ქულების გამოთვლა  

 მხოლოდ ერთი იდეის მქონე დავალებების შემთხვევაში, ბავშვის პასუხმა აუცილებლად 
უნდა ასახოს ეს იდეა იმისთვის, რომ მიიღოს 2 ან 1 ქულა 
 

 რამდენიმე ძირითადი იდეის მქონე დავალებების შემთხვევაში, ბავშვის პასუხი უნდა 
მოიცავდეს მინიმუმ ორ სხვადასხვა ძირითად იდეას 2 ქულის მისაღებად. იმ შემთხვევაში 
თუ ბავშვის პირველი და მეორე პასუხი ასახავს მხოლოდ ერთ ძირითად იდეას, იწერება 1 
ქულა. 
 

 პასუხების ნიმუშები არ მოიცავს პასუხების ყველა შესაძლებლობას, ნიმუშები დალაგებულია 
ყველაზე ნაკლებად ღირებული პასუხებიდან ყველაზე მეტად ღირებული პასუხებისკენ. 
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავაფიქსიროთ უჩვეულო პასუხები და ზუსტად 
მივუსადაგოთ ისინი დავალების ძირითად იდეებს. 
 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი რამდენიმე პასუხს გვაძლევს დავალებაზე, თანაც პასუხები 
განსხვავებიან ერთმანეთისგან ღირებულებით, მიმართეთ შემდეგ გზას : 
 
 დამატებითი შენიშვნები, რაც აშკარად არ არის ბავშვის პასუხის ნაწილი, არ ახდენს 

ზეგავლენას ქულაზე ( მაგ. „მე ყოველდღიურად ვიხეხავ კბილებს, სუფთა რომ 
მქონდეს „) 

 1 ან 2 ქულიან პასუხს თუ შემდეგ მოსდევს ისეთიპასუხი, რომელიც აშკარად ძალიან 
განსხვავდება დავალების ძირითადიიდეებისგან, ითვლება, რომ წინა პასუხი 
„გაფუჭდა“ და მიენიჭება 0 ქულა 
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 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ერთ დავალებაზე გვაწოდებს რამდენიმე, ღირებულებით 
განსხვავებულ პასუხს, ვარჩევთ საუკეთესოს და ისე ვანიჭებთ ქულას. 

ქულების მინიჭების ძირითადი პრინციპები 

• პასუხს ქულა ენიჭება იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად ზოგადია ის და რამდენად არის 
კავშირში დავალების ძირითადად იდეებთან. 
 

• მხოლოდ ერთი იდეის მქონედავალების შემთხვევაში, ბავშვის პასუხის აუცილებლად უნდა 
ასახავდეს დავალების ძირთად იდეას,  2,ან 1 ქულიანი პასუხის მისაღებად. 
 

• რამდენიმე იდეის მქონე დავალებების შემთხვევაში, ბავშვის პასუხის უნდა მოიცავდეს 
მინიმუმ 2 ძირთად იდეას მაინც, 2 ქულის მისანიჭებლად. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის 
პირველი და მეორე პასუხები, ორივე ეხმიანება ერთსა და იმავე ძირთად იდეას, მიენიჭება 1 
ქულა 
 

6-16 წლის ბავშვებთან სუბტესტის დაწყების ინსტრუქცია : 

სუბტესტის გაცნობის მიზნით, ეუბნებით ბავშვს : „ მე დაგისვამ  რამდენიმე შეკითხვას და შენ 
მიპასუხე  ხოლმე; რა აზრის ხარ ამა თუ იმ საკითხზე „ . ბავშვის ასაკის მიხედვით ვირჩევთ საწყის 
დავალებას. თითოეული დავალება ბავშვს უნდა წაუკითხოთ ხმამაღლა. 

6-8 წ    დაწყება1. რატომ იხეხავენ ადამიანები კბილებს ? 

ძირითადიაზრი : ბავშვი უნდა ხვდებოდეს, რომ კბილების გამოხეხვა ასუფთავებს კბილებს; იცავს 
მათ დაავადებისგან, ღრმულებისგან, ნადებისგან და სხვა სტომატოლოგიური პრობლემებისგან; ან 
უბრალოდ აუმჯობებებს ადამიანის გარეგნობას.  

 

2 ქულიანი პასუხები: 

წმენდს საკვების ნარჩენებს; გამოაქვს საკვების ნარჩენები კბილებიდან 

გვიცავს ღრმულების გაჩენისგან; ღრძილების ანთებისგან 

კბილები რომ არ გაგვიფუჭდეს 

რომ არ დაგვემართოს (დაავადება, ღრმულები) 

ნადები რომ არ გაგვიჩნდეს 

რომ არ გაგივყვითლდეს და თეთრი რომ გვქონდეს 

ჯანსაღი სასიამოვნო სუნის სუნთქვა რომ გვქონდეს 

კბილების ჰიგიენა რომ შევინარჩუნოთ, ეს ჰიგიენურია 
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კბილები უნდა გამოვიხეხოთ , რომ არ დაგვიბინძურდეს 

ჩვენი კბილები, ღრძილები რომ იყოს ჯანმრთელი 

ჩვენი კბილების დაცვისთვის 

1 ქულიანი პასუხები: 

კბილები რომ არ დაგვიზიანდეს, არ გვეტკინოს 

სტომატოლოგთან რომ არ გახდე წასასვლელი; ექიმმა ბევრი ფული რომ არ გამოგვართვას 

კბილები არ მოგვძვრება და შესაბამისად ჩვენს კბილებს არ დავკარგავთ 

ეს კარგია კბილებისთვის, ღრძილებისთვის, პირისთვის 

კბილებზე დეფექტები რომ არ გვქონდეს 

0 ქულიანი პასუხები: 

ეს კარგია 

ტკბილს თუ ჭამ, ან გაზიან სასმელს თუ სვამ 

თუ კბილებს არ გამოვიხეხავ, ადამიანები იფიქრებენ რომ ბინძური ხარ (მოუწესრიგებელი, 
„ვულგარული“ 

გამოვიხეხოთ კბილები რომ წავიდეთ სტომატოლოგთან 

უნდა გამოიხეხო, მშობლები გვახეხინებენ . 

 

2.   რატომ მიირთმევენ ადამიანები ბოსტნეულს ? 

ძირითადი აზრი : ბავშვი უნდა აცნობიერებდეს, რომ ბოსტნეული არისმკვებავი, ნოყიერი, 
ვიტამინებით გამდიდრებული საკვები, ჩვენი რაციონის ნაწილი და აუცილებელია კარგი 
ჯანმრთელობისთვის, ენერგიისთვის, ღონიერებისთვისა და ზრდისთვის. 

2 ქულიანი პასუხები: 

ეს ჯანმრთელი საკვებია ; ინარჩუნებ ჯანმრთელობას 

შეიცავს . . (ვიტამინებს, საკვებ ნივთიერებებს, ბოჭკოებს, პროტეინს); შეიცავს ისეთ რაღაცას, რაც 
ჩვენს ორგანიზმს სჭირდება  

ხელს უწყობს ჩვენს .. (საჭმლის მონელებას, თვალებს, ძვლებს, მეხსიერებას ) [ასახელებს სხეულის 
რომელიმე ნაწილს, ან მის ფუნქციას} 

გვიცავს .. (დაავადებისგან, კიბოსგან, გულის შეტევისგან ) 
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ღონიერებისთვის, ენერგიისთვის ; რომ გავხდეთ ღონიერები, ენერგიით აღსავსენი  

დაბალანსებული  საკვები რაციონისთვის ; ყველა საკვები ჯგუფიდან რომ მივიღოთ რამე 

რომ გავიზარდოთ , გავხდეთ დიდები 

1 ქულიანი პასუხები: 

კარგია ჩვენთვის; ჩვენს სხეულს ეხმარება 

წონის დასაკლებად ; თხელი რომ ვიყოთ; წონის კონტროლი 

გვიცავს მუცლის ტკივილისგან, უსიამოვნო შეგრძნებებისგან 

გვეხმარება რომ უკეთესად დავინახოთ ; შესაბამისად სიბნელეშიც შეგვეძლება დანახვა 

მარტო .. (ტკბილს,  ნახევარფაბრიკატებს) თუ შევჭამთ, ავად გავხდებით 

0 ქულიანი პასუხები: 

რომ არ მოგვშივდეს ; კარგი გემო აქვს . 

წონის მომატებისთვის ; გვიცავს მეტისმეტად გახდომისგან 

გვიცავს სიკვდილისგან ; სიცოცხლეს გვინარჩუნებს 

კარგად რომ გამოვიყურებოდეთ 

დესერტი (ტკბილეული) რომ დავიმსახუროთ 

 

9-11 წ. დაწყება3. რატომ აქვთ მანქანებს სავარძლის ღვედები ?  

ძირითადიაზრი :: ბავშვი უნდა აცნობიერებდეს, რომ სავარძლის ღვედი უსაფრთხოების ზომაა და 
იცავს ადამიანებს დაზიანებისგან , იჭერს ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. 

2 ქულიანი პასუხები: 

რომ დაიცვას ადამიანები ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს ; შეამციროს სხეულის დაზიანებების 
რიცხვი ავარიებისას 

ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს რომ დაიცვას ადამიანი ; უსაფრთხოდ რომ იყოს; უსაფრთხოების 
ზომაა 

რომ არ დაეჯახო (საჭეს ), თავი რომ არ დაარტყა; ავტოავარიის დროს რომ დაგვიჭიროს 

ის გვიჭერს ერთ ადგილზე, სავარძელზე გვამაგრებს ; გვიცავს წინ გადავარდნისგან. 

1 ქულიანი პასუხები: 
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ავტოსაგზაო შემთხვევისთვის 

ასეთი კანონია ; პოლიცია დაგიჭერს 

გადაარჩინოს ადამიანების სიცოცხლე [ არ ახსენებს ავტოსაგზაო შემთხვევას] 

0 ქულიანი პასუხები: 

იცავს ადამიანს უსაფრთხოების ბალიშით დაზიანებისგან 

აღარ მოხვდები ავტოსაგზაო შემთხვევაში 

მშობლები გვაიძულებენ 

ვიმაგრებთ საკუთარ თავს 

კვეთს ჩვენს გულმკერდსა და კალთას  

რომ გავიკეთოთ მაგიტომ 

 

*4.     რას მოიმოქმედებ, თუ დაინახავ  რომ მეზობლის სახლის ფანჯრიდან  
შავი კვამლი გამოდის? 

ძირითადიაზრი1 :  უნდა გამოვიძახოთ სახანძრო, ან პოლიცია 

დავრეკოთ 911; გამოვიძახებ სახანძროს ან პოლიციას 

ვაცნობებ უფროსებს, რომ დაურეკონ სახანძროს ან პოლიციას 

დავრეკავ  და  (ვუპასუხებ ოპერატორის შეკითხვებს, ჩავაწერინებ მისამართს) 

ჩავრთავ სახანძროს განგაშს;  

წავალ (მანქანით) უახლოეს (სახანძრომდე, პოლიციამდე) და ვაცნობებ. 

ძირითადიაზრი : 2 : მოვიმოქმედოთ რამე, სანამ სახანძრო მოვა 

წავალ და ვნახავ როგორ არიან ; დავრწმუნდები რომ ჩემი მეზობლები უსაფრთხოდ არიან 

გამოვიყვან მათ სახლიდან ; დავრწმუნდები რომ ყველა გამოვიდა გარეთ 

ვეტყვი .. (დედას, მამას ) ; ვეტყვიმშობლებს რომ დაეხმარონ მათ, ნახონ როგორ არიან 
[გავაფრთხილებ უფროსებს] 

დავრეკავ( სასწრაფოში, საავადმყოფოში ) 

მოვძებნი ცეცხლმაქრობს ; წყლის შლანგს 
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გამოვიყვან ჩემი ოჯახის წევრებს სახლიდან, რადგან შესაძოა ჩემს სახლსაც მოედოს ცეცხლი 
[ევაკუაცია] 

გავაფრთხილებ მეზობლებს ; კარზე დავაბრაგუნებ და ვეტყვი რომ მათ სახლს ცეცხლი უკიდია 

წავალ და ვნახავ რა ხდება; არის თუ არა ნამდვილა ხანძარი. შესაძლოა ეს ბარბექიუა 

წავალ და დავეხმარები ; დავეხმარები მათ 

დავრეკავ დასახმარებლად; მოვძებნი დახმარებას 

თავს შორს დავიჭერ,რომ არ დავზიანდე 

2 ქულიანი პასუხები: 

მიენიჭება მაშინ, როდესაც ბავშვის პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად პრინციპს 

1 ქულიანი პასუხები: 

მინიჭება მაშინ, როდესაც ბავშვის პასუხის მოიცავს ერთ-ერთ ძირითად ზწმოაღანიშნულ პრინციპს. 

0 ქულიანი პასუხები: 

დავურეკავ ოპერატორს                                                    

ვიყვირებ „ხანძარია ხანძარი“ 

ხანძარს ჩავაქრობ 

ჩავამსხვრევ ფანჯრის მინებს, კვამლი რომ გამოვიდეს გარეთ 

პანიკაში ჩავვარდები 

გადავალ მეზობლებთან 

თავს შორს დავიჭერ, გავიქცევი 

გავშეშედები, ყველაფერი ხელიდან გამივარდება, დავიწყებ ტრიალს (აქეთ-იქეთ მივაწყდები) 

დაველოდები მეხანძრეს, 

*იმშემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, მოთხოვეთ მეორე პასუხიც 
შემდეგნაირად  : „ მითხარი კიდევ რას გააკეთებდი, რომ დაგენახა შავი კვამლი შენი მეზობლის ფანჯრიდან „ 

 

12 – 16 წ. დაწყება5. რას გააკეთებ თუ მაღაზიაში იპოვი საფულეს, ან ჩანთას ? 

ძირითადი აზრი : შევეცდებიდავუბრუნო მფლობელს, მოვძებნი მფლობელის პირადობის 
დამადასტურებელ მოწმობას და დავუბრუნებ პატრონს, ან დავუტოვებ ნივთს დაცვას, პოლიციას. 
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2 ქულიანი პასუხები : 

ვნახავ პირადობას და (დავუბრუნებ პატრონს,დავურეკავ მფლობელს )[ პასუხი უნდა მოიცავდეს 
ორივე ნაწილს] 

დავტოვებ (ბუღალტერთან, დაკარგულ ნივთებში, მოლარესთან, დაცვასთან) 

 შევეცდები გავარკვიო ვის ეკუთვნის საფულე; მოვძებნი მას და დავუბრუნებ საფულეს [ პასუხის 
უნდ ამოიცავდეს ორივე ნაწილს] 

წავიღებ პოლიციაში 

მიკროფონში გამოვაცხადებ 

1 ქულიანი პასუხები: 

მოვიძიებ (პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, სახელს, ტელეფონის ნომერს) 

დავაბრუნებ 

მფლობელს სახლში წავუღებ, დავურეკავ 

დედაჩემს მივცემ და ის იპოვის მფლობელს 

ვკითხავს ხალხს ახლომახლო ხომ არ დაუკარგავთ საფულე ;  მივცემ საფულეს თუ შემთხვევით 
დაუვარდათ 

შევეცდები მფლობელის მოძებნას 

განცხადებას გამოვაქყვეყნებ გაზეთში, ცნობათა ფურცელში 

0 ქულიანი პასუხები: 

არ შევინახავ 

მივცემ დედას, ან მამას 

დავტოვებ იქ , კვლავ იქ დავაგდებ [ უმოქმედობა] 

ავიღებ და შევამოწმებ რა თანხა დევს შიგნით 

მოვისვრი 

ავიღებ 

შევეკითხები მაღაზიის პერსონალს, იქნებ საფულე მათია 

დავიყვირებ ;  სხვებს გავაგებინებ 

ჩავაგდებ საფოსტო ყუთში , ასე გადავცემ ფოსტალიონს 
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6. რატომ არის მნიშვნელოვანი ფორმის ტარება პოლიციელებისთვის ? 

ძირითადი აზრი : ფორმით ჩვენ მარტივად ვცნობთ პოლიციის ოფიცერს, რაც ზრდის მათ 
ეფექტურობას კანონის დაცვის საქმეში.  

2 ქულიანი პასუხები: 

 მიხვდე, ვინ არიან ისინი ; რომ იცნო და მიმართო მათ საჭიროების შემთხვევაში 

ადამიანები რომ დარწმუნდნენ, რომ ისინი არიან (ნამდვილები, ჭეშმარიტი პოლიციელები); რომ 
დაამტკიცონ თავიანთი პოლიციელობა 

ფორმა იწვევს პატივისცემას ; შესაბამისად, ადამიანები არ მოექცევიან უზრდელურად 
(უპატივცემულოდ) 

ფორმა გვეუბნება, რომ ისინი არიან კანონის დამცველები ; პოლიციელები გვიჩვენებენ თავიანთ 
ავტორიტეტულობას 

1 ქულიანი პასუხები: 

იმიტომ, რომ ადამიანებმა არ გააკეთონ რამე ცუდი; გვიცავს (ცუდი, კრიმინალური) ქცევისგან 

იცოდე რომ უსაფრთხოდ ხარ, დაცული 

მივხვდეთ, რომ ისინი მუშაობის პროცესსში არიან (სამსახურში) 

ადამიანებმა რომ ითანამშრომლონ მათთან. 

0 ქულიანი პასუხები: 

შეძლონადამიანების დახმარება, ჯარიმების გამოწერა, ადამიანების დაპატიმრება 

კარგად რომ მოვექცეთ (თავაზიანად) 

პოლიციელებმა ერთმანეთი რომ იცნონ 

თავიანთი ტანსაცმელი რომ არ დასვარონ [ ნებისმიერი პასუხი, რაც უკავშირდება მეხანძრეობას] 

განახორციელონ პოლიციის ოფიცრების მოვალეობა 

სუფთად რომ გამოიყურებოდნენ 

იარაღის ტარება რომ შეძლონ ; საპასუხო სროლის განხორციელება 

მათ აცვიათ ჯავშანჟილეტები ფორმის ქვეშ, შესაბამისად ტყვია მათ ვერაფერს ავნებს. 
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7. რას გააკეთებ თუ შენზე გაცილებით პატარა გოგონა, ან ბიჭი დაგიწყებს 
ჩხუბს?  

ძირითადი აზრი :  ჩვენ არ უნდა ავყვეთ ჩხუბში მას ( საკუთარი თავის შეკავება, გაკონტროლება) 

2 ქულიანი პასუხები: 

არ უნდა (ვეჩხუბოთ,დავარტყათ,ვატკინოთ) 

დაველაპარაკოთ მათ გულახდილად ; გავარკვიოთ ჩხუბის მიზეზი; შევეცადოთ ჩხუბის შეწყვეტას 

თავი დავანებოთ, არ შევიმჩნიოთ 

ძალადობა ვერაფერს წყვეტს, ჩხუბი კარგი არ არის 

ვეტყვი, რომ მე არ მსურს მასთან ჩხუბი;ვასწავლი რომ არ უნდა იჩხუბოს;დავამშვიებ 

თავს ავარიდებ ჩხუბს; (გავისერინებ, წავალ სხვაგან) 

1 ქულიანი პასუხები: 

ვეტყვი, რომ არ მინდა ტკივილი მივაყენო მას 

ვეტყვი (თავი დამანებოს, დაივიწყოს, წავიდეს) 

ვეტყვი (მშობელს, მასწავლებელს) რომ გააჩეროს 

დავამშვიდებ საკუთარ თავს ; დავარწმუნებ რომ ჩხუბში არ უნდა ჩაებას 

ვეტყვი მას რომ (შეწყვიტოს, დამშვიდდეს, არ იჩხუბოს, კარგად მოიქცეს) 

0 ქულიანი პასუხები: 

ვეტყვი ჩემს (დედიკოს, მამიკოს, მასწავლებელს) 

ვეტყვი რომ ვწუხვარ;ბოდიშს მოვუხდი; მივცემ რასაც ითხოვს 

შევაჩერებ მას 

გავითამაშებ ჩხუბს ; ისე რომ არაფერს დავუშავებ 

ვეტყვი, რომ თავი დამანებონ ან რამე მსგავსს 

ვეტყვი „ იცოდე ვიტყვი რასაც აკეთებ?“ 

არაფერს ; არაფერსაც არ გავაკეთებ 

მივცემ უფლებას მეჩხუბოს 

პრობლემები გექნება თუ წამეჩხუბები 
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შევაჩერებ, მსუბუქად  „წამოვუთაქებ“ ; შემდეგ გავუშვებ 

წავეჩხუბები, დავარტყამ, ვუჯიკებ მას 

დავრეკავ დახმარებითვის 

8. რატომ არის მნიშვნელოვანი ბოდიშის მოხდა, როდესაც ვინმეს 
ვაწყენინებთ ? 

ძირითადი აზრი : საკუთარი შეცდომის აღიარებით მეგობრული ურთიერთობა რომ 
შევინარჩუნოთ ადამიანთან; მოვინანიოთ შეცდომა იმისთვის, რომ სხვა ადამიანმა უკეთ 
იგრძნოს თავი და შემდეგ გვაპატიოს.  

2 ქულიანი პასუხები: 

ადამიანებმა უკეთ რომ იგრძნონ თავი; თავი რომ არ იგრძნონ (ცუდად, გულნატკენად) 

კვლავ რომ გააგრძელო მასთან მეგობრობა; მეგობარი რომ შეინარჩუნო 

გააცნობიერო საკუთარი შეცდომა, თავი დამნაშავედ აღარ იგრძნო 

ორივე მათგანისთვის კარგია, რომ გაარკვიონ ურთიერთობა 

მათ უნდაიცოდნენ, (რომ შენ ნანობ, რომ ხვდები რომ მტყუანი იყავი, რომ სულერთი არ არის 
შენთვის 

რომ დავმშვიდდეთ ; თავი ცუდად რომ არ ვიგრძნოთ 

რომ გვაპატიონ; მათი ნდობა რომ დავიბრუნოთ. 

1 ქულიანი პასუხები: 

პრობლემის გამწვავებისგან გვიცავს; აუმჯობესებს სიტუაციას; პრობლემას ამცირებს 

იმიტომ რომ ჩვენი ბრალი იყო; ცუდად მოვიქეცით 

პატივი უნდა ვცეთ მათ გრძნობებს, მიუთითებს პატივისცემაზე 

ისინი (რომ არ გაბრაზდნენ ჩვენზე, რომ არ იფიქრონ თითქოს ცუდი ტიპები ვართ) 

იმიტომ რომ ( ჩვენ ვატირებთ მათ, ცუდ ხასიათზე ვაყენებთ); გული რომ არ ვატკინოთ 

ეს არის (ზრდილობა, კაგი მანერები);  უხეშობა იქნება ასე რომ არ მოვიქცეთ 

0 ქულიანი პასუხები: 

ეს (კარგია, კეთილი საქციელია) 
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ჩვენ მოგვინდებოდა რომ მათ მოებოდიშებინათ ჩვენთვის, სწორად მოვექცეთ სხვებს თუ გვინდა 
რომ ჩვენც სწორად მოგვექცნენ - ოქროს წესია 

იმიტომ რომ (უნდა გაგეკეთებინა, ასე იყო საჭირო) 

იმიტომ რომ შენ გააკეთე 

პრობლემები არ შეგექმნება ; არავის ეტყვიან 

შესაძლოა მოგვიანებით რამე დაგჭირდეს მათგან 

სწორი იქნება ასე რომ მოვიქცეთ ; რომ არ მოვიქცეთ არასწორი იქნება 

მეტად ასე რომ აღარ მოვიქცეთ ; გვიცავს მსგავსი შეცდომისგან 

რომ არ ( იყო გაბრაზებული, ცუდად რომ არ გამოიყურებოდე) 

 

*9. მითხარი რამდენიმე მიზეზი, თუ რატომ უნდა ჩააქრო სინათლე, როდესაც 
არავის სჭირდება ? 

ძირითადი აზრი1: ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი რესურსების ეკონომია 

ფუჭად რომ არ დავხარჯოთ ელექტროენერგია ; რომ შევინახოთ (ენერგია, საწვავი, ელექტროობა) 

შევამციროთ ელექტროსადგურების მიერ გარემოს დაბინძურების დონე;  

გარემოს ზიანს აყენებს; მომავალშიც დაგვჭირდება ელექტროენერგია და აღარ გვექნება 

ასე ენერგიის მარაგს არ ამოვწურავთ ; ენერგიის მარაგი არ ამოიწურება. 

ძირითადი აზრი 2 : ფინანსური რესურსების ეკონომია 

ელექტროენერგიაზე მაღალი გადასახადი რომ არ მოგვივიდეს; წინააღმდეგ შემთხვევაში 
ელექტროენერგიის ხარჯი მაღალი იქნება 

ელექტროენერგიის გამოყენება თანხასთან არის დაკავშირებული ; ხარჯიანია 

თანხის ეკონომიის მიზნით; ბევრი აღარ გვექნება გადასახადი; ფულს გვიხარჯავს 

ნათურები რომ არ გადაგვეწვას 

შუქი აღარ ჩაქრება 

2 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად იდეას 

1 ქულიანი პასუხები 
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პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად იდეას 

0 ქულიანი პასუხები 

შუქი რომ არ გამოგვირთონ; 

ვინმემ შესაძლოა ჩვენი სახლი გაქურდოს 

ელექტროენერგიის მავთულები რომ არ გადაიწვას, დენმა რომ არ დაგვარტყას 

მშობლები გაბრაზდებიან თუ ასე არ მოვიქცევით 

რომ არ(დავაჩინოთ ხანძარი, არ გადავწვათ სახლი) 

უფრო უსაფრთხოა 

ნათურა შესაძლოა აფეთქდეს, გადაიწვას. 

*იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხის მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, თხოვეთ გიპასუხოთ მეორედ, 
თან უთხარით : მითხარი კიდევ რამდენიმე მიზეზი, რატომაც უნდა გამოვრთოთ შუქი როდესაც არავინ 
იყენებს მას.  

10.  რა უპირატესობა აქვს აქტიური ცხოვრების წესსა და ვარჯიშს ? 

ძირითადი აზრი : იმის გაცნობიერება, რომ ვარჯიში აუმჯობესებს ჯანმრთელობას, 
გულსისხლძარღვთა სისტემას, ფიზიკურ მდგომარეობას. 

2 ქულიანი პასუხები : 

რომ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა 

ინფარქტის რისკი მცირდება, ინარჩუნებს დაბალ სისტოლურ წნევას 

გულსისხლძარღვთა სისტემას ავარჯიშებს ; ანელებს გულის ცემას 

კარგია ჩვენთვის ( გული, ფილტვები, სისხლის მიმოქცევა) 

კარგია ჩვენთვის (ჩვენი სხეულისთვის); თუ ასე არ მოვიქცევით, ავნებს ჩვენს სხეულს 

უკეთესად გამოვიყურებით ; აუმჯობესებს ჩვენს გარეგნობას 

უკეთესად გრძნობ თავს ; თავდაჯერებულად 

ენერგიისთვის, ამტანობისთვის 

გვეხმარება (ჩაძინებაში, მოდუნებაში) ; ამცირებს სტრესს 

უფრო მოქნლის გვხდის, წონის კლებაში გვეხმარება 

რომ არ გახდე (ზარმაცი); უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება რომ შეძლო 
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0 ქულიანი პასუხები: 

რომ(გავიზარდოთ, გავხდეთ დიდები) 

ასე რაღაც საქმე გვიჩნდება  

სახალისოა, სასიამოვნო 

უფრო ბედნიერი ცხოვრება რომ გვქონდეს ; გვაბედნიერებს 

უნდა გააკეთო 

*11. რა დადებითი მხარეები აქვს საჯარო ბიბლიოთეკების არსებობას ? 

ძირითადი აზრი 1 : იმის გაცნობიერება, რომ საჯარო ბიბლიოთეკა გვაძლევს საშუალებას უფასოდ 
გავეცნოთ ინფორმაციას. 

ყველა ადამიანს აძლევს საშუალებას ჰქონდეს წვდომა წიგნებთან და ინფორმაციასთან ;  

გაჭირვებულ ადამიანებს შეუძლიათ (წაიკითხონ, ისწავლონ) უფასოდ ;  

შეგიძლია აქ მოიძიო წიგნი მისი ყიდვის ნაცვლად 

ყველას შეუძლია გამოიყენოს. 

ძირითადი აზრი 2 : იმის გაცნობიერება, რომ საჯარო ბიბლიოთეკა არის ადგილი სადაც შეგვიძლია 
მოვიძიოთ ინფორმაცია სკოლისთვის, სამსახურისთვის, კვლევისთვის ; რომ გავიღრმავოთ ჩვენი 
ცოდნა ; ან რომ შევაჯამოთ და გავამთლიანოთ. 

შეგიძლია მოიძიო, ან გამოიტანო წიგნი; შეგვიძლია წიგნი სახლშიც წავიღოთ 

შეგიძლია დამატებითი ინფორმაცია მიიღო ამ კლასგერეშე საკითხავიდან; ასევე შეგვიძლია 
გადავამრავლოთ წყაროს ინფორმაცია 

რომ ვისწავლოთ; შეგვიძლია (წავიკითხოთ და ვისწავლოთ, მივიღოთ განათლება) 

შეგვიძლია მეგობრებთან ერთად მოვიდეთ; შეგვიძლია მონაწილეობა მივიღოთ საჯარო 
ბიბლიოთეკის აქტივობებში, შევუერთდეთ წიგნების კლუბს); ადგილია სადაც შესაძლოა გავიცნოთ 
ახალი ადამიანები 

გვეხმარება უკეთესად წაკითხვაში ; უფრო მეტს ვკითხულობთ, ვსწავლობთ კითხვას 

ეს არის ადგილი (სწავლისთვის, კითხვისთვის,მუშაობისთვის,კვლევისთვის); ვიძიებთ 
ინფორმაციას რეპორტაჟისთვის 

შეგვიძლია (ვისწავლოთ ის რაც მოგვწონს, წავიკითხოთ საინტერესო ფაქტები, მოვიპოვოთ 
ინფორმაცია ყველაფრის შესახებ რაც გვინდა) 

შეგიძლია წახვიდე ნებისმიერ დროს და წაიკითხო ; ეს მოსახერხებელია 
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აქ შეგიძლია გამოიყენო კომპიუტერი; გამოიყენო კომპიუტერი კვლევის ჩასატარებლად 

2 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად აზრს 

1 ქულიანი პასუხები 

პასუხი მოიცავს ერთ ძირითად აზრს 

0 ქულიანი პასუხები 

(აიღო, დაათვალიერო) წიგნები; წიგნები 

მშვიდი ადგილია ფიქრისთვის;არავინ გაწუხებს 

სახალისოა : მეტი გართობისთვის 

(ბიბლიოთეკარი, ვიღაც) არის იქ რომ დაგეხმაროს 

უფრო მეტ ადამიანს შეუძლია მივიდეს საჯარო ბიბლიოთეკაში 

გვეხმარება ადამიანების მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაში 

პრობლემებისგან გარიდებინებს თავს ; საქმეს გიჩენს გასაკეთებლად (უსაქმურად აღარ ხარ) 

*იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხის მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, თხოვეთ გიპასუხოთ 
მეორედ, თან უთხარით : კიდევ მითხარი საჯარო ბიბლიოთეკის უპირატესობების შესახებ 

12. რატომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის გასაყიდი ხორცის 
შემოწმება? 

ძირითადი აზრი : ბავშვი უნდა აცნობიერებდეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ხორცის შემოწმება 
საზოგადოებისთვის (ბევრი ადამიანი დაცულია ხორცის შემოწმების შედეგად, ხოლო ხორცის 
შეუმოწმებლობა კი ცუდ ზეგავლენას მოახდენდა ადამიანების ჯანმრთელობაზე). 

2 ქულიანი პასუხები: 

დარწმუნდნენ ხორცის ხარისხიანობაში ; ცუდი ხარისხის ხორცი საფრთხეს უქმნის ადამიანების 
სიცოცხლეს     

დარწმუნდნენ რომ ადამიანები ყიდულობენ კარგ ხორცს; რომ მაღაზიები არ ყიდიან (გაფუჭებულ, 
ცუდ)ხორცს;  

ცუდი ხარისხის ხორცი რომ არ მოხვდეს მაღაზიაში 

ეპიდემიის პრევენციის მიზნით; ინფექციური დაავადებების თავიდან არიდების მიზნით 
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რომ არ დავადდეთ (ძროხის ცოფი, საკვებით მოწამვლა, სალმონელა) ადამიანები არ გახდებიან ავად 
ცუდი ხორცის გამო 

1 ქულიანი პასუხები: 

უსაფრთხოებისთვის, უფრო უსაფრთხო რომ გახდეს 

დავრწმუნდეთ რომ (ხორცს ცუდი არაფერი ჭირს, ხორცი კარგია); ხორცი შესაძლოა ცუდი იყოს 

მას შესაძლოა ჰქონდეს (მიკრობები,დაავადება); ხორცი შესაძლოა იყოს  (გაფუჭბული, 
დამპალი,მოწამლული) 

დავრწმუნდეთ რომ ხორცი (ვარგისია საკვებად, ახალია,არ არის ძველი, არ არის ვადაგასული) 

სხვა შემთხვევაში შესაძლო საფრთხე შევუქმნათ ადამიანების სიცოცხლეს 

ადამიანები რომ არ (გახდნენ ავად, მოკვდნენ) 

მას შესაძლოა ჰქონდეს (მწერები, ბეწვი) 

0 ქულიანი პასუხები: 

შევამოწმოთ ხორცი 

კომპანიები რომ არ დაჯარიმდნენ 

შესაძლოა (იყოს უმი, ჰქონდეს სისხლი, ჰქონდეს ძვლები) 

ამ გზით ისინი რწმუნდებიან, რომ შეუძლიათ მიიღონ უფრო მეტი ასეთი ხორცი 

რომ დარწმუნდენ რომ იქ მომუშავე პერსონალმა იცის თუ როგორ  გადაახვიონ ხორცი (wrap meat) 

რომ დარწმუნდნენ, რომ ნამდვილად ხორცია 

ცივი რომ დარჩეს 

 

*13. რა უპირატესობები აქვს ახალი ამბების გაზეთიდან გაგებას, სატელევიზიო 
საინფორმაციო გამოშვებებთან შედარებით ?  

ძირითადი აზრი 1 : იმის გაცნობიერება, რომ გაზეთები უფრო ღრმად აშუქებენ საკითხს, ვიდრე 
სატელევიზიო გადაცემები 

გაზეთები (უფრო მეტს გეუბნებიან, გაცნობენ მეტ დეტალებს) 

სატელევიზიო გადაცემა ხანმოკლეა 

გაზეთებში უფრო მეტი (სიტყვებია, ფაქტები); ისინი არ არიან შეზღუდულები ნაწერის ოდენობაში. 
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ძირითადი აზრი 2 :  იმის გაცნობიერება, რომ გაზეთები უფრო მეტ თემას ფარავენ. 

გაზეთში უფრო მრავალფეროვანი ინფორმაციაა წარმოდგენილი 

გაზეთებიდან ვიგებთ (დაბადებისა და ქორწინების განცხადებების შესახებ, 
ნეკროლოგები,დანაშაულის სტატისტიკა, სპორტის სიახლეები) 

უფრო მეტი (ამბავი, ხედვა, ინფორმაცია, სიახლე, აზრია) გაზეთში თავმოყრილი. 

გაზეთებში ვხვდებით ადგილობრივ სიახლეებს; შეგვიძლია უფრო მეტი წავიკითხოთ ქალაქის 
შესახებ სადაც ვცხოვრობთ 

ძირითადი აზრი 3: იმის გაცნობიერება, რომ დაბეჭდილი მასალა მეტად მოსახერხებელია, 

შეგვიძლია წავიკითხოთ ნებისმიერ დროს (კვლავ მივუბრუნდეთ) 

გაზეთს არ აქვს არავითარი დროის შეზღუდვა; შეგიძლია იმდენ ხანს წაიკითხო, რამდენიც გინდა; 
ტელევიზორში ახალი ამბები კი შეიძლება გამოგრჩეს; 

არ გიწევს ტელევიზორში საინფორმაციო გამოშვებებისთვის დალოდება; შეგიძლია ნახო, რაც 
გაინტერესებს ყოველგვარი ლოდინის გარეშე 

შეგიძლია (გააზიარო, ინათხოვრო) გაზეთი;  გაზეთი დაბეჭდილია და შეგიძლია სხვასაც აჩვენო. 

წაიღე ის სადაც წახვალ ; შეგიძლია ყველგან თან წაიღო 

აიღე და აირჩიე, თუ რა წაიკითხო ; შეგიძლია წაიკითხო მხოლოდ ის, რაც გაინტერესებს 

თუ სმენადაქვეითებული ხარ, შეგიძლია წაიკითხო გაზეთი, ტელევიზორის ყურების ნაცვლად. 

2 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს 3 ძირითადი აზრიდან 2-ს მაინც. 

1 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ერთ-ერთ ძირითად აზრს. 

0 ქულიანი პასუხები: 

უკეთესი დაფარვა აქვთ; სხვა ახალ ამბებსაც ვიგებთ 

შეგიძლია წაიკითხო 

შეგიძლია გადააგდო 

არ არის ისეთი (ძალადობრივი, გრაფიკული) როგორც ტელევიზორიება 
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გაზეთი მეტად ზუსტია, ტელევიზორი არასანდოა 

ვიღებთ კომიქსებს, კუპონებს 

ვაკეთებთ ელექტროენერგიის ეკონომიას ; ნაკლებს ვხარჯავთ მის გადასახადზე 

უფრო იაფია 

გაზეთიდან უფრო სწრაფად იგებ ამბებს; ტელევიზორში უფრო მეტი დრო სჭირდება 

უკეთესია შენი ( თვალებისთვის, ტვინისთვის, ჯანმრთელობისთვის) 

*იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ პასუხს, თხოვეთ გიპასუხოთ კიდევ 
ერთხელ. უთხარით : მოდი მითხარი კიდევ რა უპირატესობა აქვს ახალი ამბების გაზეთიდან 
შეტყობას ნაცვლად ტელევიზიისა 

*14.  გარკვეული სამედიცინო პრაქტიკის შემდეგ რატომ გადიან ექიმები 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს ? 

ძირითადი აზრი 1: იმის გაცობიერება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ფეხი ავუწყოთ 
თანამედროვე ტექნოლოგიას, კვლევებსა და მკურნალობას. 

ისწავლონ ახალი(მოწყობილობების, ტექნოლოგიების) გამოყენება; რომ ჩაატარონ ახალი 
პროცედურები 

ისწავლონ ახალ-ახალი დაავადებების განკურნების გზები ან გაეცნონ მკურნალობის ახალი 
საშუალებები. 

შეიძინონ ცოდნა ახალი (მკურნალობის, კვლევების, სამედიცინო ინფორმაციის) შესახებ 

იმიტომ, რომ სულ ახალ-ახალი მკურნალობის მეთოდები იქმნება. 

ძირითადი აზრი 2 : იმის გაცნობიერება, რომ ექიმებმა უნდა განაგრძონ განათლების მიღება 
პაციენტებისთვის უკეთესი სერვისის მისაწოდებლად, რომ გაზარდონ ან შეინარჩუნონ 
პროფესიული უნარები, რომ აკმაყოფილებდნენ ლიცენზირების მოთხოვნებს. 

(ისწავლონ, იცოდნენ) უფრო მეტი ; ისწავლონ ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელია დავადების 
განსაკურნებლად; დროსთან ერთად უფრო მეტი რაღაცის სწავლა შეიძლება  მედიცინის 
შესახებ ;მათ ჭირდებათ უფრო მეტი ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ მუშაობს ორგანიზმი 

გადახედონ უკვე ნასწავლს; გაიწაფონ პროფესიული უნარები; რომ გაიხსენონ რაც დაავიწყდათ 

თავიანთი ვიწრო სპეციალიზაციის მიხედვით რომ მიიღონ მეტი ცოდნა; უფრო მეტი პროფესიული 
გამოცდილების მიღების მიზნით კონკრეტულ სფეროში 

გაიძლიერონ საკუთარი უნარები ;რომ მიიღონ მეტი (გამოცდილება,პრაქტიკა) 

უკეთესად რომ იზრუნონ პაციენტებზე; უკეთესი ექიმები რომიყვნენ 
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მიიღონ (კრედიტების, საათების) საჭირო რაოდენობა; შეინარჩუნონ ლიცენზია; მოახერხონ 
პრაქტიკის გაგრძელება. 

სახელმწიფო სტანდარტი მოითხოვს ასე. 

2 ქულიანი პასუხები 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად იდეას 

1 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ორი ძირითადი აზრიდან ერთ-ერთს 

0 ქულიანი პასუხები: 

იცოდნენ რა გააკეთონ; შეცდომები რომ არ დაუშვან 

სხვებს რომ ასწავლონ 

ასე უნდა მოიქცნენ ; მოეთხოვებათ; 

რომ იცოდნენ თუ როგორ ჩაატარონ მკურნალობა 

უფრო გონიერნი რომ გახდნენ 

უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხი რომ მიიღონ ;ექიმები რომ გახდნენ 

უფრო მეტი ფული რომ მიიღონ 

ადამიანებმა თავი უკეთესად რომ იგრძნონ 

*იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, თხოვეთ გიპასუხოთ 
კიდევ ერთხელ. უთხარით : მოდი მითხარი კიდევ სხვა მიზეზები, რის გამოც ექიმები გადიან 
დამატებით კურსებს. 

15. რატომ არის მნიშვნელოვანი მწერლებისათვის საავტორო უფლებებისა და 
გამომგონებლებისთვის პატენტების მინიჭება? 

ძირითადი აზრი : იმის გაცნობიერება, რომ საავტორო უფლება და პატენტი ლეგალურად იცავს 
ინტელექტუალურ საკუთრებას. 

2 ქულიანი პასუხები: 

არავინ რომ არ ( მოიპაროს, გადაამრავლოს) მათი იდეები;  სხვები რომ არ დაჯილდოვდნენ იმის 
გამო, რაც მათ არ გაუკეთებიათ; უსამართლობა იქნება ვინმემ რომ მათი იდეა მიითვისოს; 

ვინმე სხვამ რომ არ გამოიმუშავოს ფული ამ ადამიანების გამოგონებების ხარჯზე; 

 დაჯილდოვდნენ იმისთვის, რაც გააკეთეს ; 
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დავიცვათ მათი (კრეატიულობა ; ორიგინალობა, ინტელექტუალური საკუთრება) 

ეს არის მათი ნამუშევრის ლეგალური დაცვა. 

1 ქულიანი პასუხები: 

შეძლონ დამტკიცება, რომ ეს ნამდვილად მათი იდეაა 

ადამიანებმა ერთი და იგივე რაღაცეები რომ არ გამოიგონონ 

 ვაწარმოოთ აღრიცხვა ; რომ დავაფიქსიროთ; ვაწარმოოთ საზოგადოებრივი ჩანაწერები 

 ვიცოდეთ ვინ (გააკეთა, დაწერა, გამოიგონა) 

 მიიღონ (ფული, მოგება) 

ვიცოდეთ ( სად, როდის) გაკეთდა 

0 ქულიანი პასუხები: 

ასე სამართლიანია 

ცუდად რომ არ გამოვიყენოთ  

კარგად იმუშავეს 

სამუშაო გასწიეს 

შესაძლოა იყოს შეცდომები 

 

16. რატომ არის დანაპირების შესრულება მნიშვნელოვანი ? 

ძირითადი აზრი : იმის გაცნობიერება, რომ პირობის შესრულება ნდობის საწინდარია, 
რეციპროკული უპირატესობა. პირობა -ში ერთგვარი კონტრაქტი იგულისხმება 

2 ქულიანი პასუხები: 

ამ შემთხვევაში ადამიანი გენდობა და თუ შენთვის ღირებულია ამ ადამიანთან მეგობრობა, შენ 
შეასრულებ პირობას 

იმ შემთხვევაში თუ პირობას დავარღვევთ, აღარავინ გვენდობა 

ამ სახით ადამიანებს შეეძლებათ ენდონ ერთმანეთს 

ჩვენი სოციალური სისტემა ეფუძნება ნდობას სიტყვასა და საქმეში 

ისინი გენდობიან შენ და შენც გინდა რომ გენდონ; რომ გჯეროდეს საკუთარი თავის და სხვებმაც 
რომ დაგიჯერონ 
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შეთანხმება ორ ადამიანს შორის ეს ნამდვილად არის კონტრაქტი და მას პატივი უნდა ვცეთ ; პირობა 
ეს არის სოციალური კონტრაქტი 

1 ქულიანი პასუხები: 

სიტყვა მივეცით ადამიანს და მოტყუება გამოგვივა, თუ გავტეხთ 

ადამიანები იფიქრებენ, რომ მატყუარები ვართ; აღარ დაგვიჯერებენ 

ასე სხვა ადამიანს არ ვატკენთ გულს, სხვა რომ არ გავანაწყენოთ 

ეს აჩვენებს (რომ ჩვენ ვაკეთებთ, რასაც ვამბობთ; პატიოსანი ვარ) 

ასე ადამიანები გვენდობიან ; ნდობის ამბავია; აჩვენებს რომ ჩვენი ნდობა შესაძლებელია 

ადამიანები (დაგვეყრდნობიან, გვენდობიან) ჩვენ 

რომ შევინარჩუნოთ მეგობრები ; ასე მეგობრებს აღარ დავკარგავთ. 

0 ქულიანი პასუხები: 

ეს შენი სიტყვაა 

უსამართლობა იქნება, ასე თუ არ მოიქცევი 

მოიტყუები 

თუ სიტყვას არ შეასრულებ (ცუდი რაღაცები შესაძლოა მოხდეს; შეიძლება გაბრაზდნენ; შესაძლოა 
გაგანთავისუფლონ) 

შესაძლოა იმ ადამიანს არ სურს რომ სხვებმაც იცოდნენ; ეს პირადულია 

ეს მორალურია, ეთიკური, პატიოსანი საქციელია.  

სხვები გაიგებენ როგორი ადამიანი არ 

ეს საიდუმლოა. საიდუმლო კი უნდა შევინახოთ 

ასეთი საქციელი სწორია; პირობა არ უნდა გავტეხოთ; არ არის ლამაზი სიტყვის გატეხვა.  

 

17. რატომ ვაწებებთ კონვერტზე საფოსტო მარკებს? რატომ არის საჭირო 
ბილეთის ჩვენება კონტროლიორისთვის მგზავრობისას, თეატრში? 

ძირითადი აზრი : იმის გაცნობიერება, რომ მარკის საფასური ანაზღაურებს წერილის გაგზავნის 
ხარჯებს ; წერილმა შესაძლოა ვერ მიაღწიოს ადრესატამდე საფოსტო მარკის გარეშე [იმ შემთხვაშიც, 
თუ ბავშვი არც ახსენებს, რომ საფოსტო მარკა ანაზღაურებს წერილის გაგზავნის ხარჯებს] 

2 ქულიანი პასუხები : 
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ეს არის წერილის გაგზავნის (საფასური, ქირა); ანაზღაურებს წერილის გაგზავნის ხარჯებს  

მარკა ნიშნავს, რომ უკვე გადავიხადეთ საფოსტო სამსახურის თანხა 

ვუხდით სახელმწიფოს წერილის გაგზავნის ხარჯს ; წერილის გაგზავნისთვის საჭირო გადასახადია 

რომ (შევინახოთ საფოსტო სისტემა, გადავუხადოთ ფოსტალიონსა და ფოსტას) 

გადავიხადოთ (წერილის გაგზავნისთვის, ფოსტისთვის, წერილის მიტანისთვის) 

1 ქულიანი პასუხები : 

ეს არის გადასახადის სახეობა; სახელმწიფოს ვუხდით 

წერილის ადრესატს რომ არ მოუწიოს თანხის გადახდა 

საფოსტო მარკა თუ არ იქნება კონვერტზე, წერილს უკან დაგვიბრუნებენ; მარკის გარეშე ვერაფერს 
გავაგზავნით 

ფული უნდა გადავიხადოთ; მარკებში თანხა რომ მივცეთ 

თუ ასე არ მოვიქცევით ,წერილს (არ გააგზავნიან, ვერ მიიღებენ) 

ფოსტალიონი არ აიღებს კონვერტს, რომელზეც მარკა არ არის დაკრული 

0 ქულიანი პასუხები : 

წერილის გაგზავნისთვის, რომ გავაგზავნოთ 

რომ ვაჩვენოთ (თუ რამდენს იწონის, რა დევს შიგნით) 

მარკა უჩვენებს თუ რომელი ქვეყნიდან მოდის წერილი 

ფოსტალიონმა რომ ნახოს და  დაბეჭდოს 

კანონია ასეთი 

უჩვენოთ რომ ფოსტაში მიდის 

 მიხვდნენ, თუ სად ვაგზავნით წერილს, სწორ მისამართზე რომ მივიდეს. 

 

*18. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ ერთი კომპანია არ ფლობდეს 
ყველა გაზეთს, რადიოსა და ტელევიზიას ერთ ქალაქში ? 

ძირითადი აზრი 1:ეს ზღუდავს წყაროების მრავალფეროვნებასა და ამცირებს ინფორმაციის ხარისხს 

კონკურენციააუმჯობესებს ხარისხსს; კონკურენცია აისახება  უფრო მეტად ფასეულ ფაქტებში, 
მოვლენებში 
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მრავალფეროვნება აღარ იქნებოდა; ინფორმაცია სულ ერთნაირი იქნებოდა; ადამიანებს რომ 
ჰქონდეთ არჩევანი 

რაც მოუნდებოდათ, იმას დაწერდნენ, გვაყურებინებდნენ და გაგვაგონებდნენ; სიტყვის 
თავისუფლება შეიზღუდებოდა 

ინფორმაციის მიღების ალტერნატიული წყარო აღარ გვექნებოდა ; მედლის მხოლოდ ერთ მხარეს 
დავინახავდით 

მხოლოდ ერთი შეხედულება ხომ არ არსებობს მოვლენებზე; ადამიანებმა რომ შეიტყონ სხვადასხვა 
შეხედულებების შესახებ 

რეკლამები აღარ შეიზღუდებოდა. 

ძირითადი აზრი 2 :  ამცირებს ეკონომიკურ კონკურენციას და გვიცავს უკანონო მონოპოლიისგან. 

სანდოობის კანონის წინააღმდეგია ; არალეგალურია 

სხვა კომპანიებსაც რომ ჰქონდეთ ფულის გამომუშავების საშუალება; სხვა კომპანიები რომ არ 
გაირიყონ ბიზნესიდან ; სხვა კომპანიები ვერ გადარჩებიან 

კონკურენცია იწვევს დაბალ ფასებს; მონოპოლიის შემთხვევაში თანხა მაღალი იქნება 

მონოპოლია რომ არ იყოს 

რაც უფრო მტეი კომპანიაა, მით მეტ ადამიანს შეუძლია დასაქმდეს; სამუშაო ადგილები 
შეზღუდული იქნებოდა მონოპოლიის შემთხვევაში; 

კონკურენცია რომ იყოს 

2 ქულიანი პასუხები 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად აზრს 

1 ქულიანი პასუხები 

პასუხი მოიცავს ერთ ძირითად აზრს 

0 ქულიანი პასუხები 

ისინი დაიპყრობდნენ მთელ ქალაქს; 

ძვირია; ძვირი ჯდება 

სამართავად უფრო მარტივი იქნებოდა 

ადამიანებს მოწყინდებოდა 

უსაფრთხო არ არის 
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მხოლოდ ისინი მიიღებდნენ (რეიტინგს, ჯილდოს) 

 

*19. რატომ არის სიტყვის თავისუფლება მნიშვნელოვანი დემოკრატიისთვის ? 

ძირითადი აზრი 1 : იმის გაცნობიერება, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს საკუთარი აზრის გამოხატვის 
უფლება [ საკუთარი აზრის გამოხატვა არ უნდა აზარალებდეს სხვა ადამიანების უფლებებს) 

ყველა ადამიანის ხმას გაიგონებენ; შეგვიძლია გამოვხატოთ განსხვავებული აზრი; შეგვიძლია 
სხვასაც ვკითხოთ აზრი პრობლემის ირგვლივ 

უშვებს აზრთა სხვადასხვაობას; შეიძლება(არ ეთანხმებოდეს სახელმწიფოს, გააპროტესტოს 
უსამართლობა) 

ადამიანებს შეუძლიათ თქვან რასაც ფიქრობენ; გავუზიაროთ სხვებს ჩვენი აზრები, შეხედულებები; 
ყველას აქვს საკუთარი აზრი 

შეგიძლია გააკრიტიკო სხვები და ამის გამო არ დაგიჭერენ. 

 

ძირითადი აზრი 2 : იმის გაცნობიერება, რომ მოქალაქეებს აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ 
პოლიტიკურ პროცესებში. 

რასაც ვიტყვით შესაძლოა(ზეგავლენა მოახდინოს, მიგვიყვანოს) ცვლილიბებამდე ; რასაც ვიტყვით 
შესაძლოა (შეცვალოს, ზეგავლენა მოახდინოს) სხვებზე. 

სახელმწიფო მართვაზე ზეგავლენის მოხდენის გზა 

ასე ხალხისთვის საიდუმლო აღარაფერი იქნება; თუ სახელმწიფო გააფუჭებს რამე, ხალხს 
ეცოდინება 

შეგვიძლია დავუპირისპირდეთ კანდიდატებს 

გვაძლევს საშუალებას (გავაკონტროლოთ, დავაბალანსოთ) სახელმწიფოს ძალაუფლება 

მხარი დავუჭიროთ, ან დავუპირისპირდეთ კონრეტულ საკითხს 

უკუკავშირის საშუალებაა სახელმწიფოსთვის ; ასე სახელმწიფომ იცის, თუ რა სურს ხალხს 

2 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად  აზრს 

1 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ერთ-ერთ ძირთად აზრს 
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0 ქულიანი პასუხები: 

ასე წერია ( ადამიანის უფლებების შესახებ კანონში, კონსტიტუციაში) 

სიტყვის თავისუფლების გარეშე, ამ სამყაროში დემოკრატია არ იქნებოდა 

შეგიძლია გააკეთო და თქვა რაც გინდა 

იწვევს ქაოსს ; ადამიანებს უქმნის პრობლემებს 

ეს არის, რაც გვაქვს საქართველოში ; რაზეც ჩვენი ქვეყანაა დაფუძნებული 

ციხეში არ წავალთ ამის გამო 

რომ (იცოდე, გაიგო) რას ამბობენ ადამიანები 

*იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, თხოვეთ გიპასუხოთ 
კიდევ ერთხელ. უთხარით : მოდი მითხარი კიდევ სხვა მიზეზები, რის გამოც სიტყვის 
თავისუფლება მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის. 

 

*20. რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული სწრაფი ცვლილებები 
მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში ? 

ძირითადი აზრი 1 : იმის გაცნობიერება, რომ სწრაფი ცვლილებები იწვევენ 
არაწინასწარმეტყველებად შედეგებს და ამცირებენ წარსული გამოცდილების ღირებულებას. 

 გაუთვალისწინებელ შედეგებამდე შესაძლოა მიგვიყვანოს 

თუ ძალიან სწრაფად წავალთ წინ, შესაძლოა დაგვავიწყდეს მნიშნვნელოვანი რამ, რაც წარსულში 
ვისწავლეთ 

სამყარო არ არის მზარდ ზოგიერთი ცვლილებისთვის 

ტექნოლოგიის სწრაფ პროგრესს შესაძლოა  უარყოფითი მხარე ჰქონდეს ; თუ ძალიან სწრაფად 
განვითარდებით, შესაძლოა შეცდომები დავუშვათ 

ცვლილებების შედეგად შესაძლოა შეიქმნას ისეთი საეჭვო რამ, როგორიცაა კლონირება;  შესაძლოა 
მოჰყვეს გაუთვალისწინებელი, საზიანო შედეგები. 

 

ძირითადი აზრი 2 : იმის გაცნობიერება, რომ სწრაფი ცვლილებები მიმდინარე ცოდნისა და 
ტექნოლოგიების ასათვისებლად  სირთულეებსქმნის. 

ფაქტები და ცოდნა ძალიან სწრაფად იცვლება;აწმყო ინფორმაცის ამოკითხვა რთულდება წიგნებში 



89 
 

არ გვაქვს საკმარისი დრო რაღაცების სასწავლად; ყველას არ შეუძლია ფეხი აუწყოს; ზოგიერთი 
ადამიანისთვის რთულია შეიცვალოს, თუ სკოლაში არ არიან 

ტექნიკის ყიდვაშიც უნდა ავუწყოთ ფეხი; ვყიდულობთ რაღაცას და ის უკვე იცვლება მომდევნო 
გამოშვებით;  უკვე აღარ გამოგვადგება ძველი ნივთი, რადგან ჩამორჩა პროგრესს 

ადამიანები დაკარგავენ სამსახურებს, თუ არ აითვისებენ ახალ პროფესიულ უნარებს; ახლა უკვე 
ტექნოლოგიას შეუძლია გააკეთოს ადამიანის საქმე 

ეს არის ფულის ფანტვა; ჩვენ ფუჭად ვხარჯავთ  დროსა და ფინანსებს. 

2 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად აზრს 

1 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ერთ ძირითად აზრს 

0 ქულიანი პასუხები: 

ვვითარდებით ძალიან სწრაფად ; ზედმეტად ბევრი ცვლილებაა დროის მოკლე მონაკვეთში; 

ძველი ტექნიოლოგია სწრაფად გადის მოხმარებიდან 

გამუმებით უნდა (შევიცვალოთ, ვისწავლოთ ახალი რაღაცები) 

ჩვენ შეიძლება ( გავანადგუროთ გარემო, გამოვიწვიოთ დაბინძურება) 

იწვევს სამუშაო ადგილების დაკარგვას; ადამიანების ნაცვლად მოდიან რობოტები; 

უფრო მეტად შეგვიძლია ცუდის ან კარგის გაკეთება 

შესაძლოა ტექნიკაზე დამოკიდებულები გავხდეთ 

ცვლილებები ცუდია : ტექნოლოგია ყველაფერს აფუჭებს 

*იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, თხოვეთ გიპასუხოთ 
კიდევ ერთხელ. თან უთხარით :  მოთხარი კიდევ რამდენიმე პრობლემებთან არის დაკავშირებული 
სწრაფი ცვლილებები მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში ? 

 

*21.როგორ უშლიან ხელს დიქტატურას კომუნიკაციის საშუალებები? 
(ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი)  

ძირთადი აზრი 1: იმის გაცნობიერება, რომ კომუნიკაციის საშუალებები ამცირებენ დიქტატორის 
ზეგავლენას, მისი სახელმწიფო მმართველობის კრიტიკის გზით. 
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ამ შემთხევაში დიქტატორს უჭირს დეზინფორმაციის გავრცელება, რადგან კომუნიკაციის 
საშუალებების დახმარებით, ადამიანს მიეწოდება სწორი ინფორმაცია. 

გაუჭირდებათ პროპაგანდა 

საშუალებას აძლევს ადამიანებს იცოდნენ, თუ სინამდვილეში რა ხდება მათ თავს 

ადამიანებს აქვთ საშუალება შეატყობინონ გარეშე სამყაროს, თუ რა ხდება მათ ქვეყანაში; ადამიანები  
დაინახავენ საკუთარ შეცდომებს 

ადამიანები გაიგებენ თუ რას აკეთებს მთავრობა  

ხალხს შეუძლია ამოიღოს ხმა დიქტატორის, მთავრობის საწინააღმდეგოდ 

ძირითადი აზრი 2 : იმის გაცნობიერება, რომ კომუნიკაციის საშუალებები ხელს უწყობს აზრებისა 
და გამოცდილების გაცვლას ადამიანებს შორის. 

ადამიანები იღებენ ინფორმაციას მმართველობის სხვა ფორმების შესახებ; აქვთ კომუნიკაცია 
თავისუფალ, დემოკრატიული მმართველობის მქონე ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებთან; ასე 
გებულობენ, რას ნიშნავს სიტყვის თავისუფლება 

ხალხი დაინახავს თუ რა ხდება სხვა ქვეყნებში ; გაიგებენ თუ როგორ მუშაობს სხვა ქვეყანა ; ექნებათ 
ინფორმაცია თუ როგორ ხდება რაღაცები სხვაგან 

ადამიანებს აქვთ ახალი (იდეების, შეხედულებების, ღირებულებებების) გაცნობის ტენდენცია ; 

ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი ( შეხედულებების, აზრები, ღირებულებების) გაზიარება; 
ადამიანები იწყებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას 

ადამიანები დაიწყებენ თვითონ ფიქრს, საკუთარი აზრი გაუჩნდებათ. 

2 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ორივე ძირითად აზრს 

1 ქულიანი პასუხები: 

პასუხი მოიცავს ერთ ძირითად აზრს მაინც 

0 ქულიანი პასუხები: 

რთულდება  ინფორმაციის გაკონტროლება, ცენზურა.  

მათ აკარგვინებს (ძალაუფლებას, კონტროლს) 

შესაძლოა ადამიანები განეწყონ მათ საჭინააღმდეგოდ 

შეიძლება ტვინი გამოგვირეცხონ; მოგვაწოდონ მცდარი ინფორმაცია 

შესაძლოა გადაწყვიტონ მიგრაცია, სხვაგან წასვლა 
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ეს აძლევს მათ მეტ თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას 

გვიჩვენებს საიდუმლოებებს 

რთულია ინტერნეტის შეჩერება 

გაქვს სრული თავისუფლება, გააკეთორაც გინდა. 

*იმ შემთხვევაში თუ  ბავშვის პასუხი მოიცავს მხოლოდ ერთ ძირითად აზრს, ვთხოვოთ კიდევ 
გვიპასუხოს. თან ვეუბნებით : მითხარი კიდევ რამდენიმე გზა, რითაც კომუნიკაციის საშუალებები 
საფრთხეს უქმნიან დიქტატურას. 

 

10. სიმბოლოების ძიება 

ბავშვი ათვალიერებს მიწოდებულ სიმბოლოებს და არკვევს, არის თუ არა სამიზნე სიმბოლოს 
იდენტური სიმბოლო მიწოდებულ საძიებო ჯგუფში. დავალებას აქვს დროის შეზღუდვა. 

მასალა 

ტესტის გამოყენებისა და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 

პასუხების ფურცელი 

პასუხების ბუკლეტი 1 

უბრალო ფანქარი საშლელის გარეშე 

წამზომი 

ქულების მინიჭების გასაღები სუბტესტისთვის 

 დასაწყისი 

6-7 წ. : სიმბოლოთა ძიების A ნიმუში. ნიმუშის შემდეგ ვაწოდებთ ტესტის დავალებას 

8-16წ. : სიმბოლოთა ძიება B ნიმუში, ნიმუშის შემდეგ ვაწოდებთ ტესტის დავალებას 

სავარაუდო ფსიქიკური შეფერხების მქონე ბავშვებს ვაწოდებთ დავალების იმ ფორმას, რომელიც 
შეესაბამება მის ქრონოლოგიურ ასაკს. 

შეწყვეტის კრიტერიუმი 

შეწყვიტეთ 120 წამის შემდეგ. 

დროის ათვლა 
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ძალიან მნიშვნელოვანია დროის ზუსტად ათვლა. მაქსიმალური დრო 120 წამია. დროის ათვლას 
ვიწყებთ ინსტრუქციის ბოლო სიტყვის დასრულებისთანავე. ვწყვეტთ დროის ათვლას მას შემდეგ, 
რაც გავა 120 წამი. 

 

ძირითადი მითითებები: 

 სიმბოლოთა ძიების სუბტესტის ორი ფორმაა. სიმბოლოთა ძიების A ფორმა იწყება პასუხების 
ბუკლეტის მე-3 გვერდზე და მიეწოდებათ 6-7 წლის ბავშვებს. სიმბოლოთა ძიების B ფორმა 
იწყება პასუხების ბუკლეტის მე-7 გვერდზე და მიეწოდება 8-16 წლის ბავშვებს.  

 თითოეული დავალება მოიცავს სამიზნე სიმბოლოთა და მოსაძიებელ სიმბოლოთა ჯგუფებს. 
სიმბოლოთა ძიების A ფორმაში, სამიზნე ჯგუფი მოიცავს ორ სამიზნე სიმბოლოს, ხოლო 
საძიებელი ჯგუფი კი მოიცავს 3 სიმბოლოს. სიმბოლოთა ძიების B ფორმაში კი, სამიზნე 
ჯგუფი მოიცავს 2 სიმბოლოს, ხოლო საძიებელი ჯგუფი კი 5 სიმბოლოს.  

 გამოიყენეთ სანიმუშე ფორმის დავალებები სუბტესტის ინსტრუქციის ახსნის შემდეგ. შემდეგ 
მიეცით ბავშვს საშუალება დაასრულოს ნიმუში. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ვერ გებულობს 
ინსტრუქციას, კიდევ ერთხელ აუხსენით და მიაწოდეთ ნიმუში. არ მიაწოდოთ სატესტო 
დავალება, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ ბავშვმა ნამდვილად გაიგო მითითება. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ფურცლის ბოლომდე მიდის და ჩერდება, თქვენ თავად 
გადაშალეთ შემდეგი ფურცელი და უთხარით : განაგრძე მუშაობა ისე სწრაფად ,როგორც 
შეგიძლია. 

 არ მისცეთ ბავშვს საშლელი. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი გვეკითხება, როგორ მოიქცეს თუ 
შეცდომას დაუშვებს, ჩვენ ვეუბნებით : არაუშავს. განაგრძე მუშაობა ისე სწრაფად, როგორც 
შეგიძლია. 

 არ დაუშალოთ ბავშვს სპონტანურად დაშვებული შეცდომების გასწორება, სანამ ის იმდენად 
ხშირად არ აკეთებს ამას, რომ შედეგზე იმოქმედოს. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ტოვებს დავალებას, ან უკუღმა ავსებს ფურცელს, ეუბნებით : 
გააკეთე თანმიმდევრობით. არ გამოტოვო. მიუთითეთ პირველ დავალებაზე და უთხარით : 
ეს პირველი გააკეთე. შემდგომში აღარ დაეხმაროთ, გარდა შეხსენებისა, რომ უნდა იმუშაოს 
სანამ დრო არ ამოეწურება. 
 
ქულების მინიჭება 
 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ასრულებს დავალებას 120 წმ-ზე ნაკლებ დროში, დაინიშნეთ 
დავალების დასრულების დრო და ჩაწერეთ პასუხების ფურცელში. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ვერ ახერხებს ყველა დავალების შესრულებას 120 წმ-ში, 
დავალების დასრულების დროდ მოინიშნეთ 120 წმ. 

 გამოიყენეთ ქულების მინიჭების გასაღების შესაბამისი გვერდი სიმბოლოთა ძიების 
თითოეული ფორმისთვის. მოარგეთ გასაღები ისე, რომ ბავშვის პასუხები გამოჩნდეს 
შესაბამის სვეტში.  სწორი პასუხები ინიშნება სვეტში, გვერდების ნომრების ქვემოთ.  

 სატესტო ფორმაში,თითოეულ დავალებაში, სიმბოლოების გვერდით მოთავსებულია 
კვადრატები : „კი“ და „არა“. „კი“ - სამიზნე სიმბოლო გვხვდება საძიებო სიმბოლოებში. „არა“ - 
სამიზნე სიმბოლო არ გვხვდება საძიებო სიმბოლოებში.  

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი მონიშნავს საჭირო კვადრატს, ე.ი. მისი პასუხი სწორია. იმ 
შემთხვევაში თუ ბავშვი არ მონიშნავს საჭირო კვადრატს, მისი პასუხი არასწორია. 
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 იმ შემთხვევაში თუ ბავშვმა მონიშნა ორივე კვადრატი და გაუგებარია რომელ პასუხს 
გულისხმობდა, პასუხი არასწორია.  ითვლება მხოლოდ გასაგებად მონიშნული პასუხები. მაგ., 
იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვმა მონიშნა „არა“ -ს შესაბამისი კვადრატი, მაგრამ შემდეგ კარგად 
გადაშალა-ანუ გაასწორა საკუთარი შეცდომა და შემდეგ მონიშნა „დიახ“ კვადრატი-  პასუხი 
გასაგებია, ანუ ვთვლით როგორც „კი“-ს.  

 მოინიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხების რაოდენობა პასუხების ბუკლეტის თითეული 
გვერდის ბოლოში მოთავსებულ ადგილებში, სახელწოდებით : C(სწორი) და I(არასწორი). 
შემდგომ შეკრიბეთ თითოეული გვერდის სწორი და არასწორი პასუხები და გადაიტანეთ 
პასუხების ფურცელში. 

 დავალებები, რომლებიც ბავშვმა არ შეასრულა (გამორჩა, ან გამოტოვა) არ დაითვლება არც 
სწორ და არც არასწორ პასუხებში. 

 ჯამური ქულა არის სწორ პასუხებს გამოკლებული არასწორი პასუხები. 
 იმ შემთხვევაში, თუ ჯამური ქულა არის 0, ან 0-ზე ნაკლები - ჯამურ ქულაში ჩაიწერება 0.  

სიმბოლოთა ძიების A ფორმის ჯამური ქულა : 45  

სიმბოლოთა ძიების B ფორმის ჯამური ქულა : 60 

 

სუბტესტის ჩატარება 

 სიმბოლოთა ძიების ფორმა A 

ნიმუში 

გადაშალეთ პასუხების ბუკლეტი მე-3 გვერდზე და მოათავსეთ ის ბავშვის წინ. დარწმუნდით 
რომ ბავშვი ნამდვილად ხედავს მე-3 გვერდს. შემდეგ ვეუბნებით : შეხედე ამ ფორმებს. და 
ვუთითებთ პირველ სიმბოლოზე.  აი ეს ფორმა (ვუთითებთ პირველ სამიზნე სიმბოლოზე) 
ისეთივეა როგორც აი ეს ფორმა (მიუთითეთ იდენტურ სიმბოლოზე საძიებო ჯგუფში), 
შესაბამისად მოვნიშნავ „დიახ“-ს აი ასე (გადაუსვით დიაგონალური ხაზი დიახ კვადრატს) 

ახლა მიუთითეთ შემდეგ დავალებაზე და უთხარით : ახლა შეხედე აი ამ ფორმებს. აი ეს ფორმა 
(მიუთითეთ სამიზნე სიმბოლოზე) არ არის აი ამ რიგში (მიუთითეთ საძიებო ჯგუფზე), 
შესაბამისად მე მოვნიშნავ „არა“-ს აი ასე (და გადაუსვით დიაგონალური ხაზი არა კვადრატს) . 
გასაგებია ? აუხსენით კიდევ, თუ საჭიროა.  ახლა გადადით ნიმუშის დავალებებზე. 

ნიმუშის დავალებები 

მიაწოდეთ ბავშვს უბრალო ფანქარი საშლელის გარეშე , ნიმუშის ფორმა და უთხარით : ახლა ასე 
გააკეთე აქ. დაიწყე. ბავშვი ივარჯიშებს ნიმუშის დავალებებზე.  

ნიმუშის პირველ დავალებაში, საძიებო ჯგუფში გვხვდება სამიზნე სიმბოლო; მეორე 
დავალებაში კი სამიზნე სიმბოლო არ არის საძიებო ჯგუფში. შესაბამისად, ბავშვმა პირველ 
დავალებაში უნდა მონიშნოს პასუხი „დიახ“. მეორე დავალებაში კი პასუხი „არა“.  

6-7 წ 
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სწორი პასუხის შემთხვევაში : თითოეულ სწორად შესრულებულ დავალებაზე წაახალისეთ : 
დიახ, სწორია. შემდეგ თქვით : ახლა შენ უკვე იცი, როგორ უნდა გააკეთო. შემდეგ მიაწოდეთ 
სატესტო ფორმა.  

     არასწორი პასუხის შემთხვევაში : შეასწორებინეთ შეცდომა მაშინვე, შემდეგნაირად : 

იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი პირველ დავალებაში არასწორად ნიშნავს „არა“-ს, უთხარით : ეს არ 
არის მთლად სწორი. შეხედე ამას (მიუთითეთ სამიზნე სიმბოლოზე). აქ არის ფორმა. ახლა ამას 
შეხედე (მიუთითეთ იდენტურ სიმბოლოზე საძიებო ჯგუფში). აქ არის ასეთივე ფორმა.აი ეს ორი 
ფორმა ერთნაირია, შესაბამისად შენ უნდა მონიშნო პასუხი : „დიახ“. 

იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი არასწორად ნიშნავს პასუხს „დიახ“ მეორე დავალებაში, უთხარით : ეს 
არ არის მთლად სწორი. შეხედე ამას (მიუთითეთ სამიზნე სიმბოლოზე). აი ეს 
ფორმა .ახლაშეხედე ამას (მიუთითეთ საძიებო ჯგუფზე). ამ ფორმებიდან არცერთი არ ჰგავს 
სამიზნე ფორმას, შენ უნდა მონიშნო პასუხი : „არა“. 

არ მიაწოდოთ ბავშვს სატესტო ფორმა იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ვერ გებულობს დავალებას. 
თუ აშკარაა, რომ კიდევ რამდენჯერმე ახსნის შემთხვევაშიც კი ბავშვი ვერ გაიგებს ინსტრუქციას, 
შეყვიტეთ სუბტესტის ადმინისტრირება. 

 

სატესტო დავალებები (4-6 გვერდი) 

გადაშალეთ პასუხების ბუკლეტი მე-4 მე-5 გვერდზე. აქ მოთავსებულია სიმბოლოთა ძიების A 
სატესტო ფორმა. თქვენ ეუბნებით ბავშვსს : როდესაც ვიტყვი დაიწყე, გააკეთე ეს 
დავალებებიიგივენაირად. დაიწყე აი აქ. (მიუთითეთ პირველ დავალებაზე ), მიყევი 
თანმიმდევრობით დაარცერთი არ გამოტოვო.იმუშავე ისე სწრაფად, როგორც შეძლებ. 
შეცდომების დაშვების გარეშე. როდესაც დაასრულებ პირველ გვერდს, გადაშალე შემდეგ 
გვერდზე და ა.შ. ( სწრაფად აჩვენეთ ბავშვს დავალების შემდეგი გვერდები). მზად ხარ? 

კიდევ აუხსენით, თუ საჭირო იქნება. შემდეგ უთხარით : დაიწყე. დაიწყეთ დროის ათვლა. თუ 
საჭირო იქნება, შეახსენეთ ბავშვს, რომ მიჰყვეს თანმიმდევრობით და განაგრძოს მუშაობა. იმ 
შემთხვევაში, თუ ბავშვი დაასრულებს გვერდს და გაჩერდება, მის მაგივრად გადაშალეთ შემდეგ 
გვერდზე და უთხარით : განაგრძე მუშაობა ისე სწრაფად, როგორც შეგიძლია. შემდგომში აღარ 
მისცეთ მითითებები. 

იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი კვლავ მუშაობს 120-ე წამზე, თქვით : „შეჩერდი“.  

პასუხების ფურცელში დაიტანეთ დავალების შესრულების დრო. დახურეთ პასუხები ბუკლეტი 
და შეინახეთ. არ მიაწოდოთ სიმბოლოთა ძიების B ფორმა 6-7 წლის ბავშვებს. 

 

სიმბოლოთა ძიება B  
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   ნიმუშის დავალებები 

 

გადაშალეთ პასუხების ბუკლეტი მე-7 გვერდზე და მოათავსეთ ის ბავშვის წინ. დარწმუნდით, 
რომ ბავშვი ხედავს მხოლოდ მე-7 გვერდს.  უთხარით:შეხედე აი ამ ფორმებს(მიუთთეთ 
პირველი დავალების სიმბოლოებზე). ერთ-ერთი ამ ფიგურებიდან(მიუთითეთ სამიზნე 
ჯგუფზე) არის ზუსტად ისეთივე, როგორც ერთ-ერთი ამ ფიგურებიდან (მიუთითეთ  საძიებო 
ჯგუფზე).  აი ეს ფორმა (მიუთითეთ პირველ სამიზნე სიმბოლოზე) არის ზუსტადისეთივე, 
როგორც აი ეს (მიუთითეთ საძიებო ჯგუფის იდენტურ სიმბოლოზე), შესაბამისად მემოვნიშნავს 
პასუხს - „დიახ“, აი ასე (გაავლეთ დიაგონალური ხაზი დიახ კვადრატზე). 

შემდეგ მიუთითეთ ნიმუშის შემდეგ დავალებაზე და უთხარით ბავშვსს : ახლა შეხედე აი 
ამფორმებს. არცერთი ამ ფორმებიდან (მიუთითეთ სამიზნე ჯგუფზე) არ არის ამრომელიმე 
ფორმისმსგავსი(მიუთითეთ საძიებო ჯუგფზე). შესაბამისად, მე მოვნიშნავ პასუხს: „არა“, აი ასე. 
(გადაუსვით დიაგონალური ხაზი არა კვადრატს).  

შენ უნდა მონიშნო „დიახ“ პასუხი  იმ შემთხვევაში, თუ ამ ფორმებიდან ერთ-ერთი (მიუთითეთ 
სამიზნე ჯგუფზე) ზუსტად ისეთივეა , როგორც ერთ-ერთი აი აქედან (მიუთითეთ საძიებო 
ჯგუფზე) . მონიშნე პასუხი „არა“ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ფორმებიდან (მიუთითეთ სამიზნე 
ჯგუფზე) არცერთი არ არის ზუსტად ისეთი, როგორც აი ეს ფორმები (მიუთითეთ საძიებო 
ჯგუფზე).გასაგებია ? გადადით ნიმუშის დავალებებზე 

ნიმუშის დავალებები 

მიაწოდეთ ბავშვს უბრალო ფანქარი საშლელის გარეშე, ასევე ნიმუშის ფორმა და უთხარით: 
ახლა გააკეთე იგივე აი აქ. დაიწყე. ბავშვი ივარჯიშებს ნიმუშის დავალებებზე. 

პირველ დავალებაში, სამიზნე სიმბოლო გვხვდება საძიებო ჯგუფში; მეორე დავალებაში სამიზნე 
სიმბოლო არ გვხვდება საძიებო ჯგუფში; ბავშვმა უნდა მონიშნოს პასუხი „დიახ“ პირველ 
დავალებაში და პასუხი „არა“ მეორე დავალებაში.  

სწორი პასუხის შემთხვევაში : წაახალისეთ ბავშვი ფრაზებით : დიახ, სწორია. შემდეგ ეუბნებით : 
ახლა შენ უკვე იცი როგორ გააკეთო. გადადით სატესტო ფორმაზე. 

არასწორი პასუხის შემთხვევაში : გაასწორებინეთ შეცდომა მაშინვე, შემდეგნაირად : 

იმ შემთხვევაში,თუ ბავშვი ნიშნავს პასუხს : „არა“ - პირველ დავალებაში, თქვენ ეუბნებით : ესარ 
არის მთლად სწორი. შეხედე აი ამას (მიუთითეთ სამიზნე სიმბოლოზე). აქ არის ფორმა.ახლა 
შეხედე აი აქ (მიუთითეთ იდენტურ სიმბოლოზე საძიებო ჯგუფზე). აქ არის  ასეთივე ფორმა. ეს 
ორი ფორმა ერთნაირია, შესაბამისად უნდა მონიშნო პასუხი : „დიახ“. 

იმ შემთხვევაში,თუ ბავშვი არასწორად ნიშნავს პასუხს : „დიახ“. თქვენ ეუბნებით: ეს არ 
არისმთლად სწორი. შეხედე აი ამას (მიუთითეთ სამიზნე ჯგუფზე). აი აქ არის ფორმები. 
ახლაშეხედე აი აქ (მიუთითე საძიებო ჯგუფზე). არცერთი ამ ფორმებიდან არ არის ისეთივე 
როგორც პირველი ჯგუფის ფორმები. უნდა მოვნიშნოთ პასუხი „არა“.  

8-16 წ 
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არ გადადიხართტესტის დავალებებზე, სანამ ბავშვი კარგად არ გაიგებს ინსტრუქციას. თუ 
აშკარაა, რომ ბავშვი ვერ გაიგებს ინსტრუქციას, შეწყვიტეთ სუბტესტის ჩატარება. 

სატესტო დავალებები (8-11 გვერდი) 

გადაშალეთ პასუხების ბუკლეტი სიმბოლოთა ძიების B ფორმის მე-8 და მე-9 გვერდზე. 
უთხარით ბავშვს : როცა გეტყვი დაიწყე, გააკეთე ესეც იგივენაირად. დაიწყე აი აქ (მიუთითეთ 
ტესტის პირველ დავალებაზე), მიჰყევი თანმიმდევრობით, არ გამოტოვო . იმუშავე ისე სწრაფად, 
როგორც შეგიძლია, შეცდომების გარეშე.როდესაც დაასრულებ პირველ გვერდს,გადადი შემდეგ 
გვერდზე და ა.შ. (სწრაფად უჩვენეთ ბავშვს დანარჩენი გვერდები). მზად ხარ? 

კიდევ ერთხელ აუხსენით, თუ საჭირო იქნება. შემდეგ უთხარით: დაიწყე. თუ საჭირო იქნება, 
შეახსნეთ ბავშვს, რომ იმუშავოს თანმიმდევრობით და განაგრძოს მუშაობა. იმ შემთხვევაში თუ 
ბავშვი ასრულებს გვერდს და ჩერდება, გადაშალეთ შემდეგი გვერდი მის მაგივრად და 
უთხარით : იმუშავე ისე სწრაფად, როგორც შეგიძლია. შემდეგში აღარ დაეხმაროთ.  

იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი კვლავ მუშაობს 120-ე წამზე, უთხარით შეწყვიტოს. 

მოინიშნეთ დავალების დასრულების დრო პასუხების ფურცელში. შემდეგ დახურეთ პასუხების 
ბუკლეტი და შეინახეთ.  

11. ნაკლული დეტალი 

ბავშვი ათვალიერებს სურათებს და შემდგომ განსაზღვრულ დროში მიუთითებს ან ასახელებს იმ 
ნაკლულ დეტალს, რომელიც სპეციფიკურად მნიშვნელოვანია აღნიშნულ სურათზე.  

მასალა 

ტესტის ჩატარებისა და ქულების მინიჭების სახელძღვანელო 

ტესტის შედეგების ფორმა 

სასტიმულე წიგნი 

წამზომი 

 

 დასაწყისი 

                   ასაკი 6–8: ნიმუში, შემდეგ დავალება 1; 

                   ასაკი 9–11: ნიმუში, შემდეგ დავალება 5; 

                   ასაკი 12–16: ნიმუში, შემდეგ დავალება 10; 

 ბავშვებთან, რომელთაც მოსალოდნელია, რომ აქვთ ფსიქიკური განვითარების პრობლემები, 
იწყებთ პირველი დავალებიდან. 
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 უკან დაბრუნება 

 

 თუ 9–16 წლის ბავშვი ვერ იღებს ვერც ერთ ქულას პირველ 2 დავალებაში, მაშინ მკვლევარი 
მიჰყვება დავალებებს უკუთანმიმდევრობით, სანამ ბავშვი მიყოლებით არ დააგროვებს 2 სწორ 
პასუხს. 

 

შეწყვეტა 

მიყოლებით6 დავალებაში 0 ქულის შემთხვევაში წყდება დავალებების მიწოდება. 

 

დრო 

 ზუსტი დროის განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია. თითოეული დავალებისთვის დრო 20 
წამს შეაგენს. დროის ათვლა თითოეული დავალებისთვის დაიწყეთ მისი წარდგენისთანავე და 
ინსტრუქციის ბოლო სიტყვის თქმისთანავე. შეწყვიტეთ დროის ათვლა, როცა ბავშვი პასუხს გასცემს 
კითხვაზე, ან როცა 20 წამი ამოიწურება. 

ზოგადი მითითებები: 

 გაიმეორეთ ინსტრუქცია რამდენჯერაც საჭირო იქნება. თუ ბავშვი გამეორების შემდგომ 
სწორად პასუხობს კითხვას - მიანიჭეთ 1 ქულა. 

• თუ ბავშვის ვერბალური პასუხი ბუნდოვანი ან გაუგებარია, სთხოვეთ მას დააზუსტოს 
პასუხი: „მიჩვენე რას გულისხმობდი“; 

 სუბტესტის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოიყენეთ მინიშნება. თუ ბავშვი დახმარების 
შემდეგ სწორად პასუხობს, მიანიჭეთ პასუხისთვის 1 ქულა; 

• თუ ბავშვი ასახელებს თავად ობიექტს და არა ნაკლულ დეტალს კითხეთ: ”ჰო, მაგრამ 
რა ნაწილი აკლია?“ 

• თუ ბავშვი სწორად მიუთითებს ნაკლულ დეტალზე ჰკითხეთ: „ჰო, ამ ნაწილში აკლია 
რაღაც და რა აკლია?“ 

• თუ ბავშვი მიუთითებს არაარსებით ნაკლულ დეტალზე თქვენ ეკითხებით: „ჰო, 
მაგრამ რომელია ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც აკლია?“ 

 ის კითხვები, რომლებიც მოითხოვს დაზუსტებას აღნიშნულია ფიფქით (*). 
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 პასუხების ნიმუშების ცხრილის მარჯვენა სვეტში მოცემულია ის სავარაუდო ვერბალური 
პასუხები, რომელიც მოითხოვს დაზუსტებას. თუ ბავშვი სპონტანურად ამბობს რომელიმე ამ 
პასუხს, უნდა სთხოვოთ დააზუსტოს თავის პასუხი: „მიჩვენე რას გულისხმობ“; 

 თუ ბავშვი არ პასუხობს რომელიმე დავალებას 20 წამის განმავლობაში, ან თუ ბავშვი 
არასწორად პასუხობს 20 წამზე ნაკლები დროის განმავლობაში, გადადით შემდეგ 
დავალებაზე მანამ, სანამ შეწყვეტის კრიტერიუმით აუცილებელი არ იქნება სუბტესტის 
ჩატარების შეწყვეტა. 

 პირველი და მეორე დავალება სასწავლოა. თუ ბავშვი 20 წამის განმავლობაში არ პასუხობს ან 
არასწორად პასუხობს, მაშინ მკვლევარი მიუთითებს სწორ პასუხზე. სუბტესტის ჩატარებისას 
მეტი დახმარების უფლება გამორიცხულია. 

ქულები 

 თუ ბავშვი კითხვაზე პასუხობს მხოლოდ ჩვენებით/მითითებით მაშინ ჩაიწერეთ PC,იმის 
აღსანიშნად, რომ ბავშვმა სწორად მიუთითა ან PX თუ ბავშვმა არასწორად მიუთითა; 

 თუ ბავშვმა არ იცის გამოტოვებული ნაწილის სახელი ან ვერ ახერხებს მის გახსენებას, 
შეიძლება გამოიყენოს სინონიმები ან აღწეროს ის თავის სიტყვებით. მსგავსპასუხებს 1 ქულა 
მიენიჭება; 

 თუ ბავშვი სწორად მიუთითებს ნაკლულ დეტალზე, მაგრამ ვერბალურად ამბობს 
არასწორად (ბავშვი ვერბალური პასუხით „აფუჭებს“ სწორ მითითებას) მიენიჭება 0 ქულა. 
მაგალითად, თუ ბავშვი სწორად მიუთითებს კარების სახელურის ადგილას, მაგრამ ამბობს 
რომ აკლია ზარი, მსგავსი პასუხისთვის იღებს 0 ქულას. 

 დავალებების ქულების დათვლისას გამოიყენეთ ნიმუშების პასუხებიც: 
• იმის მიუხედავად ბავშვი პასუხობს თუ არა, პირველ სვეტში 1 ქულა მაინც მიანიჭეთ; 
• მარჯვენა სვეტში 1 ქულა მიენიჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი მიუთითებს 

სწორად და დამატებით პასუხობს ვერბალურადაც; 
 სანიმუშო პასუხების სია არ არის აბსოლუტური. მიანიჭეთ 1 ქულა ყოველ სწორ პასუხს, 

რომელიც სანიმუშო სწორი პასუხების მსგავსია; 
 მიანიჭეთ 1 ქულა, თუ ბავშვი 20 წამის განმავლობაში სწორად ასახელებს ნაკლულ დეტალს; 
 მიანიჭეთ 0 ქულა, თუ ბავშვი 20 წამის განმავლობაში საერთოდ არ პასუხობს ან არასწორად 

პასუხობს კითხვას. 

სურათის დასრულების ტესტის მაქსიმალურ ქულას წარმოადგენს: 38 ქულა 

 

სუბტესტის ჩატარება 

 

 ნიმუში: ფანქარი 

სუბტესტის ჩატარების დაწყებისას უთხარით: „ეხლა მე გაჩვენებ რამდენიმე სურათს. თითოეულ 
მათგანში რაღაც ნაწილია გამოტოვებული. კარგად დააკვირდი და მითხარი რა აკლია.“ 

6-16 
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დაუდეთ ბავშვს წინ სასტიმულე წიგნი. გადაშალეთ შესაბამის ნიმუშზე და უთხარით:  „შეხედე ამ 
სურათს, რომელი მნიშვნელოვანი ნაწილი აკლია?“ 

სწორი პასუხია (ფანქრის წვერი, გრაფიტი): „სწორია (ჩასვით ბავშვის პასუხი) აკლია“. დაიწყეთ 
შესაბამისი სასტარტო დავალებიდან. 

არასწორი პასუხის შემთხვევაში (ან უპასუხოდ დატოების შემთხვევაში): მიუთითეთ იმ ადგილას 
სადაც დეტალი აკლია და უთხარით: „ნახე, გრაფიტი, წვერი“. გადადით შესაბამის სასტარტო 
დავალებაზე; 

  

 

დავალება 1: ქურთუკი 

 

გადადით პირველ დავალებაზე და უთხარით: „შეხედე სურათს. რომელი ნაწილი აკლია?“ 

სწორი პასუხია (სახელო, მკლავი, მკლავის ადგილი): გადადით შემდეგ დავალებაზე სანამ 
შეწყვეტის კრიტერიუმის მიხედვით საჭირო არ იქნება დავალების შესრულების შეჩერება. 

არასწორი პასუხი (ან კითხის უპასუხოდ დატოვება): მიუთითთ მკლავის ადგილას და უთხარით: 
„ნახე, სახელო აკლია“. გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმის მიხედვით 
დავალების მიწოდების საშუალება არ ამოიწურა. 

დავალება 2. მელა 

გადადით მეორე დავალებაზე და უთხარით: შეხედე სურათს. რა ნაწილი აკლია? 

სწორი პასუხის (ყური) შემთხვევაში: გადადით შემდეგ დავალებაზე შეწყვეტის კრიტერიუმის 
ამოწურვამდე; 

არასწორი პასუხი (ან უპასუხოდ დატოვება):  მიუთითეთ იმ ადგილას სადაც ყური აკლია და 
უთხარით: „შეხედე, ყური აკლია“. გადადით შემდეგ დავალებაზე შეწყვეტის კრიტერიუმის 
ამოწურვამდე. 

დავალება 3-38 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი შესაბამის დავალებაზე და უთხარით: „შეხედე სურათს. რა ნაწილი 
აკლია?“ 

შეგიძლიათ შეამოკლოთ ან საერთოდ ამოიღოთ კითხვების დასმის ეტაპი, თუ ბავშვმა დავალება 
კარგად გაიგო და კითხვის დასმის გარეშე პასუხობს; საჭიროების შემთხვევაში დააზუსტეთ ბავშვის 
ნათქვამი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუსვათ დამატებითი კითხვები, თუ ბავშვი არასწორად 
გპასუხობთ; 

6--8 
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თუ ბავშვი 20 წამის განმავლობაში საერთოდ არ პასუხობს შეკითხვას ან პასუხობს არასწორად 20 
წამზე ნაკლებ დროში,  გადადით სხვა დავალებაზე შეწყვეტის კრიტერიუმის ამოწურვამდე. 

PC-თუ ბავშვი არ ასახელებს ნაკლულ დეტალს მაშინვე, შეგიძლიათ ჰკითხოთ გიჩვენოთ, სად აკლია 
დეტალი. თუ სწორად პასუხობს- მიანიჭეთ 1 ქულა. 

პასუხების ნიმუშები 

 დავალება 1 ქულა 1 ქულა თუ ბავშვი სწორად 
მიუთითებს (PC) 

3. ხელის 
მტევანი 

ხელის თითის ფრჩხილი, 
ფრჩხილი, თითის წვერი, 
ფრჩხილის გაპრიალება 

ხელის ფრჩხილებზე; თითებზე 

4. კატა 
 
 

ულვაშები წვერი, თმა. 

 5. ზარი 
 

რაღაც, რისი საშალებითაც 
ვრეკავთ (რაც ზარშია 
ჩამოკიდებული), ზარის 
შიგნითაა; გონგი 

ბურთულა, მეტალის ნაწილი, 
ზარის, ხელის მოსაკიდებელი, შუა 
ნაწილი 

 6. შესაკრავი bow, clip, barrette, ribbon, 
(ponytail, braid, hair) thing, 
rubber band, string 

tie; bow tie, button 

 7. სარკე ბავშვის თოჯინა სარკეში; 
თოჯინის ანარეკლი; 
თოჯინას სურათი 

თოჯინა, თოჯინა გოიგონას 
მკლავებში 

 8. კაცი ტყავის სახელური, საათის 
ნაწილი, საათის შესაკრავი, 
საათის სამაჯური 

საათი (მიუთითებს თავად საათზე) 

 9. კარები ანჯამა, სახელური, ის, 
რითაც კარებს ვაღებთ 

მეტალის ნაწილი; ოქროს რაღაც, 
ხრახნი, საკეტი, 

 
 
 

10. ფოთოლი ვენა, ის რაც წყალს ატარებს ხაზები ფოთოლზე 

 11. კიბე საფეხური კიბე; ფეხის დასადგამი; ერთი 
ხაზი; 
 

 12. კარადა სახელური 
 

სამაგრი, გასაყრელი 

 13. ქამარი ჭრილი, ნახვრეტი სადაც 
ქამარს ვუყრით; 

ნახვრეტი; წრეები, რაღაცეები 
ქამრის გასწვრივ; ღილები; 

 14. საათი 11–ში აკლია 1; 11–მა 
დაკარგა ერთიანი; 11ის 
ნაცვლად ერთიანია; უნდა 
იყოს ორი ერთიანი 

1, ციფრებია არასწორად 

 15. სახე წამწამი, თმები თვალების 
ირგვლივ, რაღაც თვალის 

წარბები, გრიმი, წამწამების 
ნაწილი; 

9-11 

12-16 
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ზემოთ; 
 16. კამათელი მეექვსე წერტილი, 

(წერტილი, წრე, ნიშანი) 
ექვსიანისთვის; 6 იდან 
მხოლოდ 5 წერტილი 

6; წერტილი, წერტილი არასწორ 
ადგილას, კამათლის ნაწილია, 
წერტილების რაოდენობა 

 17. ნათურა ძაფი, დამაკავშირებელი 
მავთული, ელექტროდი, 
რაღაც რისი საშუალებითაც 
ანათებს 

წრედი, კავშირი, ხაზი, ნაწილი, 
სადაც ელექტროენერგია გადის, 
რაღაც რაც ანათებს, არ არის 
დაკავშირებული 

 18. ფეხბურთი ბურთი (ფორმა, მკერდზე, 
მაისურზე); მაისურის 
(სიმბოლო. ლოგო, 
დიზაინი, ნაბეჭდი); 
ფეხბურთის სიმბოლო; 

ბურთი; მას მსგავსი მაისური არ 
აცვია; 

 19. 
მოტოციკლეტი 

გზა, კვალი, ხაზი, ნიშანი ხაზი, ნიშანი, მოტოციკლის 
ჩრდილი,  

 20. ხე რგოლები; ასაკი (ზოლები, 
ნიშნები, წრეები); წრეები; 
მრგვალი, სპირალური 
რაღაცეები; ხის რგოლები, 
ხაზები ხეზე; 

ხაზი, ნიშანი, ზოლები, რგოლები 

 21. მაკრატელი ხრახნი, ბოლტი, სამაგრი, 
დამჭერი, არაფერი 
აერთიანებთ მათ; 

ნაწილი, ჭრილი; მრგვალი რაღაც, 
ღილი, 

 22. ხიდი ტალღები, მიმოქცევა; 
მდინარის დინების ნიშნები, 
წყალი არ მოძრაობს, 
დამშვიდბულია ერთ 
ადგილას; აქ ტალღებია აქ 
არა; 

ტალღები 

 23. სასტვენი 
(სტვენა) 

ჭრილი, ჰაერის ადგილის, 
რაღაც რაც ამოჭრილია, 
ადგილი ჩასაბერად; 

ადგილი დასაწყისში; ღია ადგილი; 

 24. ორკესტრი 
(ბენდი); 

გიტარის სიმები, სიმები,  ხაზები გიტარაზე;  

 25. ღორი ნესტოები; ნახვრეტები, 
რგოლები ცხვირზე, 
რაღაცეები რითაც 
ვსუნთქავთ; 

ცხვირი; დინგი 

 26. აბაზანა დრენაჟი, ნახვრეტი, 
ადგილი, სადაც წყალი 
გადის, საცობი, 
შემაკავებელი 

წრე ფსკერზე; 

 27. ველოსიპედი ჯაჭვი რაღაც მექანიზმი, მავთულები, 
რითაც ველოსიპედი დადის, 
ბაგირი, კაბელი, რაღაცეები, რითაც 
ველოსიპედი გადაადგილდება; 
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შავი რაღაც, რაც ირგვლივ ეხვევა; 
 28. თერმომეტრი ვერცხლისწყალი ზემოთ 

ნაწილში, სითხე; 
ვერცხლისწყალი, წითელი, ზემოთ 
ნაწილი, ზემოთა ნაწილი არ არის 
შეფერილი, წითლად გავსება; 

* 29. ფორთოხალი ნაწილი, სეგმენტი, ხაზი; 
გამყოფი, 
დამაცალკევებელი, ნიშანი, 
რითაც იყოფიან 

ხაზი, მემბრანა, თეთრი ნაწილი 

 30. ოქროს 
თევზი 

ლაყუჩები, სასუნთქი 
ნახვრეტები, რაღაცეები 
რითაც სუნთქავს; 

ხაზები, ღია ადგილი 

 31. ღობე  (ხაზი, ნაწილი, ზოლი). 
დიაგონალური ხაზ; ღობის 
ნაწილი 

ხის ნაჭერი, ღობის ნაწილი, ხაზი, 
ზოლი, გადამკვეთი 

 32. მაღაზია ნიშანი, რეკლამა, სტიკერი სახელი, სიტყვები, ნიშნები, 
სტიკერები,  

 33. პროფილი წარბი რაღაც თვალის ზემოთ, თვალი, 
წამწამი 

 34. ქოლგა დამჭერი, დამხმარე ხაზი, 
რაღაც რაც მას გაშლილს 
აკავებს; 

მეტალის ნაწილი, 
დამაკავშირებელი რაღაც, 

 35. წყალი ტალღები, კვალი, მოტორი 
არ მუშაობს, წყალზე კვალს 
არ ტოვებს გემი 

წყალი მშვიდია, წყალი არ 
მოძრაობს; 

 36. სახლი ხის ჩრდილი, ჩრდილი ხის 
ქვეშ 

ჩრდილი 

 37. ოჯახი აჭიმი (ბალთა, სამაგრი, 
დუგმა, ღილი, შესაკრავი, 
წკაპი), რაც იჭერს 
კომბინიზონს; აჭიმის 
ნაწილი.  

buckle, clasp, clip, clamp, fastener, 
hook, latch, button, buckle on pants; 
ღილი,  

 38. ფეხსაცმელი ნახვრეტი, თასმისთვის 
ნახვრეტი, ნახვრეტის 
გარშემო რკინის რკალი,  

 რგოლი, მარყუჟი, ნახვრეტი 

 

12. სიმბოლოების წაშლა 

13. ინფორმაცია 

ბავშვი პასუხობს ზოგადი ცოდნის ფართო სპექტრის შეკითხვებს.  

 მასალები 

ტესტის ჩატარების და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 

ტესტის შედეგების ფორმა 
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 დაწყება 

6-8 წ: მე-5 კითხვა 

9-11 წ: მე-10 კითხვა 

12-16 წ: მე-12 კითხვა 
 

 შესაძლო ინტელექტუალური შეფერხების მქონე ბავშვებთან დაიწყეთ მე-5დავალებიდან. 

 

 უკან დაბრუნება: 

თუ 6-16 წლის ბავშვი ვერ იღებს ვერც ერთ ქულას თქვენ მიერ მიწოდებულ პირველ ორ 
შეკითხვაზე, მიყევით სუბტესტის შეკითხვებს უკუთანმიმდევრობით, სანამ ბავშვი არ 
მიიღებს უმაღლეს ქულას თანმიმდევრობით ორ დავალებაში. 

 შეწყვეტა: 

შეწყვიტეთ 5 თანმიმდევრული წარუმატებლობის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ბავშვი 5 
თანმიმდევრულ შეკითხვაში მიიღებს 0 ქულას.  

ზოგადი  მითითებები: 

• თითოეულიშეკითხვაწაიკითხეთსიტყვასიტყვითისე, როგორცწერია. 
თითოეულისგამეორებაშეგიძლიათიმდენჯერ,რამდენჯერაცსაჭიროიქნება, 
მაგრამგახსოვდეთ, რომარავითარშემთხვევაშიარშეცვალოთსიტყვები. 

• თითოეულშეკითხვასთანახლავსპასუხებისმაგალითებიქულებისმინიჭებისგამარტივებისმ
იზნით. 

• თუბავშვისპასუხიარარისმკაფიოანბუნდოვანიადაგიჭირთქულისმინიჭება, უთხარით 

“რასგულისხმობ?” ან “კიდევრა შეგიძლია მითხრაამისშესახებ” 
• თუბავშვიშეცდომითგაიგებსსიტყვასდაშედეგადგპასუხობთარასწორად, 

გაუმეორეთშეკითხვადაგარკვევითგამოთქვითბავშვისმიერარასწორადგაგებულისიტყვა. 
• თუბავშვიიძლევავერბალურდაარავერბალურპასუხსაცდაისინიურთიერთგამომრიცხავია 

(მაგ., გეუბნებათერთს,მაგრამგიჩვენებთორთითს), სთხოვეთბავშვსდააზუსტოს, ჰკითხეთ 

“რასგულისხმობ?”) 
• პასუხებირომელთაცესაჭიროებათსპეციფიკურიშეკითხვააღნიშნულიავარსკვლავით (*) 

• 1 დამე-2 შეკითხვამაგალითებია. სწორუკუკავშირსაძლევთბავშვს, 
თუმისიპასუხიარასწორია. დანარჩენიდავალებებისშემთხვევაშიბავშვსარეხმარებით. 

 
ქულები 
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 პასუხების ნიმუშები ამომწურავი არ არის. მოცემულია სავარაუდო სწორი პასუხები 
და მცდარი პასუხების ვარიანტები. მნიშვნელოვანია, რომ ფრთხილად შეფასდეს 
უჩვეულო პასუხები და ქულის მისანიჭებლად პასუხების ნიმუშები გამოიყენოთ.  

 თუ ბავშვი ერთ შეკითხვაზე რამდენიმე განსხვავებულ პასუხს გაძლევთ და პასუხის 
ნიმუშების მიხედვით სხვადასხვა ქულა ეკუთვნის, გააკეთეთ შემდეგი: 

 

 ჩაწერეთ პასუხი - პასუხის ის ნაწილი, რომელიც არ ეხება შეკითხვას, 
არ ახდენს გავლენას ქულების მინიჭებაზე (მაგ.: მე ვარ 6 წლის და 
ჩემი პატარა ძმა არის 4 წლის);  

 1 ქულიანი პასუხი, რომელსაც შემდეგ მოყვება არასწორი პასუხი, 
რაც „აფუჭებს“ სწორ პასუხს, ფასდება 0 ქულით.  

 თუ ბავშვი რამდენიმე პასუხს იძლევა, მაგრამ ყველა პასუხი ასე თუ 
ისე, სწორია, ქულას ანიჭებთ საუკეთესო პასუხისათვის.  

 1 ქულა ენიჭება სწორ პასუხზე, 0 ქულა - არასწორ პასუხზე ან 
უპასუხოდ დატოვებულ შეკითხვაზე.  

 

ინფორმაციის სუბტესტის მაქსიმალური ქულაა - 33.  

6-16 წწ. 

6-16           სუბტესტის ჩატარება 
 

 

ბავშვს ეუბნებით: ახლა დაგისვამ შეკითხვებს და მინდა, რომ მიპასუხო ამ შეკითხვებზე 
როგორც შეგიძლია. გადადით ბავშვის ასაკის შესაბამის შეკითხვაზე.  
 

1. მაჩვენე შენი ფეხი. 
1 ქულა 

 (ეხება, მიუთითებს, ან რაიმე სხვა გზით მიანიშნებს მკვლევარს თავის ან მის ფეხზე) 
0 ქულა 
(ნებისმიერი სხვა პასუხი) 
 
სწორი პასუხი: გადადით შემდეგ კითხვაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ 
მიგიღწევიათ. 
არასწორი პასუხი: მიუთითეთ ბავშვს ფეხზე და უთხარით: ეს არის შენი ფეხი. გადადით 
შემდეგ კითხვაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ. 
 
2. მიუთითებთ თქვენ ცხვირზე და ეკითხებით: ამას რა ჰქვია?  



105 
 

1 ქულა   

ცხვირი 

0 ქულა 

(ნებისმიერი სხვა პასუხი) 
 
სწორი პასუხი: გადადით შემდეგ კითხვაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ 
მიგიღწევიათ. 
 არასწორი პასუხი: ისევ მიუთითეთ თქვენ ცხვირზე და უთხარით: ეს არის ცხვირი/ამას 
ცხვირი ჰქვია. გადადით შემდეგ კითხვაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ 
მიგიღწევიათ. 
 
3. დაასახელე რაიმე, რასაც ჭამ. 

 
1 qula 

vaSli, xorci, puri, xili [nebismieri ram, rasac Wamen adamianebi] 

sauzme, lanCi, sadili, vaxSami, sasusnao 
0 qula 

saWmeli, mcenareebi, cxovelebi, (Q) 
[asaxelebs raimes iseTs rac ar iWmeva]      balaxi, Tiva 

 

 

*4. რამდენი ყური გაქვს? 
1 ქულა 
[verbalurad an fizikurad miuTiTebs ors] 

0 ქულა 
miuTiTebs sakuTar an gamomcdelis yurebze (Q)       [verbalurad an 

fizikurad miuTiTebs sxva ricxvs, ara ors] 

 

 
*Tu pasuxis gacemis Semdeg eWvi gagiCndaT , rom bavSvma ვერ gaigo 

SekiTxva “ramdeni ყური გაქვს”? gaimeoreT SekiTxva ise, rom sityva yuri 

gamoTqvaT gasagebad.  

 

 

6-8 

 

  

5. რამდენი წლის ხარ? 
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1 qula 

[verbalurad an fizikurad miuTiTebs swor asakze]  

0 qula 

[verbalurad an fizikurad miuTiTebs araswor asakze]  

 

6. რამდენი ფეხი აქვს ძაღლს? 
1 qula 

[verbalurad an fizikurad miuTiTebs 4-s]  

0 qula 

[verbalurad an fizikurad miuTiTebs araswor ricxvs] 

 

*7. რა დღე მოდის ხუთშაბათის შემდეგ? 
1 qula 

paraskevi 

0qula 

guSin, xval, dRes,  (Q)*                      [asaxelebs nebismieri sxva 

dRes] 

 

 

*Tu bavSvi ambobs “guSin”, “dRes”, “xval”, hkiTxeT da ra dRea xval?  

 

*8. დამისახელე  ორნაირი  რკინის ფული.  (რკინის ფულის ორი ერთეული). 
1 qula 

lari da TeTri [asaxelebs legalurad arsebuli monetebis or saxeobas, 

ucxouris CaTvliT] 

0 qula 

(asaxelebs legaluri fuladi erTeulis erT saxeobas, ucxouris 
CaTvliT](Q)*)   
 

ambobs damaxasiaTebel niSans, xurda [asaxelebs aralegalur fulis 

erTeuls ] 

oqro, vercxli, oqros da vercxlis monetebi  

 

*Tu bavSvi asaxelebs mxolod erT erTeuls, uTxariT damisaxele fulis 

ori erTeuli 

9. რა თვე მოდის მარტის შემდეგ? 

1 qula 

aprili 
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0 qula 

[asaxelebs nebismier sxva Tves] 

 

9-11 

 

 

10. რა უნდა გააკეთო, რომ  წყალი აადუღო? 

1 qula 

gaacxelo; sicxis zemoqmedebis qveS moaxvedro, Cado raime cxelSi, moxarSo, 

miiyvano maRal temperaturamde (100 gradusamde). 

[aRwers nebismier მოქმედებას rasac miyavs wyali aduRebamde]; dadga Rumelze, 

Sedga mikrotalRovan RumelSi, CarTo Rumeli, Cado cxel wyliT savse qvabSi] 

0 qula 

CarTo; Cado qvabSi (Q), Cado cxel wyalSi  

*11. რამდენი დღეა კვირაში? 

1 qula 

ambobs an aCvenebs Svids              [asaxelebs kviris Svidive dRes] 

0 qula 

[ambobs an aCvenebs 5-s] (Q)* 

[ambobs an aCvenebs nebismier sxva ricxvs]                  [CamoTvlis 7kviris 

dReebze  nakleb, an met dReebs]   

 

  *Tu bavSvi ambobs “xuTi” hkiTxeT, ramdeni dRea kviraSi dasvenebis dReebis 

CaTvliT? 

 

12-16 
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*12. რომელია წელიწადის ოთხი დრო? 

1 qula 

zafxuli, Semodgoma, gazafxuli, zamTari    

 0 qula 

[asaxelebs 4-ze nakleb dros] (Q)* 

Soba, aRdgoma [asaxelebs dasvenebis periodebs/ sezonebs] (Q) 

ianvari, SabaTi [asaxelebs weliwadis Tveebsa da kviris dReebs] 

Tovli, wvima, mze, [asaxelebs amindis tipebs]  

fexburTi, kalaTburTi, beizboli [asaxelebs sportis sezonebs] (Q) 

ixvi, kurdReli, iremi, mwyeri [asaxelebs sanadiro sezonebs] (Q) 

*Tu bavSvi asaxelebs ara oTx, aramed nakleb weliwadis dros sTxoveT; 

damisaxele  kidev ra weliwadis droa, sanam bavSvi ar ecdeba oTxives 

dasaxelebas. 

13. რამდენი თეთრია ერთ ლარში? 

1 qula 

[asaxelebs 100-ს] 

0 qula 

 [asaxelebs an fizikurad aCvenebs nebismier sxva cifrs] 

*14. რას აკეთებს კუჭი? 

1 qula 

gadaamuSavebs saWmels, sakvebis gadamamuSavebeli sistemis nawilia, amzadebs 

saWmels gadamuSavebisTvis. (Slis,  gadaamuSavebs,) gardaqmnis sakvebs mJavad 

iRebs saWmlidan mkvebav nivTierebebs; gardaqmnis saWmels energiad.  

(inaxavs, akavebs, STanTqavs, urevs) saWmels gardaqmnis siTxed. 

0 qula 

organoa, sxeulis nawilia (Q)* 

igi (buybuyebs, gamoscems xmebs, geubneba) rodesac gSia 
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kuWis tkivili, gtkiva. 

saWmeli Cadis , WamisTvis aris, gexmareba rom Wamo. 

 

*Tu bavSvi ambobs “organoa” an “sxeulis nawilia” Tqven pasuxobT marTalia, 

magram ras akeTebs? 

 

15. რა არის ნამარხი  (fossil)? 

1 qula 

raRac  organuli, rac gardaiqmna qvad. 

raRac, rac Camoyalibda qvad, kldis natexad 

qvaSi raimes kvali, anabeWdi. 

(kvali, anabeWdi, nakvalevi), romelic datova raRacam didi xnis win. 

anabeWdi (foTlis, nakvalevis, cxovelis, dinozavris), romelic darCenilia 

kldeze/ qvaze.  

(gamagrebuli, gaqvavebuli, qvad gadaqceuli) Zvali 

(antikuri, istoriuli, Zveli) Zvali 

uZvelesi drois Zvali/ConCxi, 

dinozavris ConCxi, dinozavris nakvalevi 

raime Zvelis narCeni; raimes gadmonaSTi, narCeni, rac bunebam Semoinaxa 

warsulSi arsebuli sicocxlis damadasturebeli mtkicebuleba/ safuZveli 

0 qula 

artეfaqtebi, cxovelis artეfaqtebi; (Q) 

qva, klde/kldis natexi, mineralebi (Q) 

raime (Senaxuli, miwis qveS, dapresili, SekumSuli) (Q) 

preistoriuli, warsulidan, Zveli sagani (Q) 

suraTebi qvaze, raime amokveTili xeze/Zvalze/kldeze (Q) 

wylis Sadrevani, sacavi; iqedan wyali modis/ iRebs saTaves. (Q)* 
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mkvdari cxovelebis narCenebi (Q) 

Zvali, kbili, Zvali miwaSi (Q) 

(xelis, fexis nakvalevi) (Q) 

dinozavri (Q) 

marka (tansacmlis, saaTebis) 

*Tu bavSvi namarxis nacvlad gixsniT Tu ra aris onkani, umeorebT kiTxvas da 

sityva namarxs gamoTqvamT garkveviT. 

 

16. ვინ იყო ქრისტეფორე კოლუმბი? 

1 Qqula 

aRmoaCina (amerika, dasavleT indoeTi, axali qveyana) 

espaneTis dedofalma gaagzavna savaWro gzis daarsebisTvis 

mkvlevari;  /gadacura okeane axali miwis aRmosaCenad 

mkvlevari, romlic indoeTisken mimaval axal ukeTes gzas eZebda 

mogzaurobda okeanis gavliT raTa daemtkicebina, rom dedamiwa mrgvalia 

mogzaurobis dros Sevida amerikaSi 

mogzaurobda (santa mariasTan)-sTan erTad 

0 qula 

mogzauri, adamiani, romelic mogzaurobda msoflios garSemo (Q) 

mezRvauri, kapitani; imogzaura gemiT 1492 wels (Q) 

igi Sexvda adgilobriv amerikelebs 

aRmoaCina azia, bostoni; amerikis SeerTebuli Statebis damaarsebeli; 

imogzaura amerikaSi gemiT 

aRmoaCina, rom dedamiwa mrgvalia (Q) 

adamiani, romelmac aRmoaCina eleqtrooba; mecnieri 

kaci, adamiani, pirovneba 
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17. რომელ თვეს აქვს დამატებითი დღე ყოველ 4 წელიწადში? 

1 qula 

Tebervali 

0 qula 

nakiani weliwadi  

[asaxelebs nebismier sxva Tves] 

 

*18. რამდენი დღეა წელიწადში? 

1 qula 

365, 365 1/4, [365 nebismieri wiladiT an aTwiladiT]  

365 nakiani wlis garda, nakian weliwadSi 366 dRea 

0 qula 

366 (Q)*   

asaxelebs nebismier sxva ricxvs 

 

*Tu bavSvi ambobs “366” , ekiTxebiT ramdeni dRea normalur/Cveulebriv  

weliwadSi? 

 

19. როგორ ბრუნდება ჟანგბადი ჰაერში? 

1 qula 

fotosinTezis meSveobiT 

mcenareebiT, xeebiT, foTlebiT, yvavilebiT 

0 qula 

adamianebis  meSveobiT; Cveni sxeulebis meSveobiT; Cveni gulis meSveobiT 

sunTqviT; amosunTqviT, filtvebis meSveobiT; 

karbon dioqsidis meSveobiT (orJang naxSirbadis/ airis) 

aorTqlebis MmeSveobiT 
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wvimis, Rrublebis, wylis meSveobiT 

haeris tumbos meSveobiT 

 

*20. რა იწვევს რკინის დაჟანგვას? 

1 qula 

mJavianoba; mJava;  

qimiuri reaqcia; qimiuri cvlilebebi 

nesti; teni; sineste; tenianoba haerSi 

0 qula 

haeri (Q)* 

wyali (Q)* 

wlebi; dro 

wvima; dasveleba (Q) 

siTxe; simJave/ mJava? ; mJaviani wvima  

amindi ; mze; WuWyi; sibinZure 

 

*Tu bavSvi asaxelebs “ haers” an “wyals”, hkiTxeT “ ki magram ra aris 

haerSi/wyalSi iseTi rac iwvevs rkinis daJangvas? 

21. რა არის იეროგლიფი? 

1 qula 

antikuri/ ZvelTaZveli (damwerloba, asoebi, anbani, simboloebi, sityvebi , ena) 

suraTebiT wera; weris sistema, romelic dakavSirebulia suraTebTan; 

suraTebi/naxatebi romlebsac iyenebdenen komunikaciisTvis 

wminda (simboloebi, anbani); asoebi romelTac aqvT faruli mniSvneloba 

simboloebi , romlebic asaxaven sityvebs 

berZnuli (naxatebis damwerloba. simboloebi) 

(arabuli, Zveli ebrauli) simboloebi;  
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damwerloba, romelsac iyenebdnen  (egviptelebi , Cinelebi) 

damwerloba/warwerebi piramidebze 

0 qula 

weris forma/saxeoba; damwerloba (Q) 

simboloebi; suraTebi; antikuri naxatebi (Q) 

raRac egvipturi/ sagnebi egviptidan 

(berZnuli; arabuli; ebrauli ) damwerloba (Q) 

asoebi; anbani; (Q) 

gamoqvabulebis naxatebi; kldeebze amotvifruli naxatebi 

 

+ Tu bavSvi sworad gansazRvravs ieroglifebs, rogorc naxatis damwerlobas 

an simboloebs, mianiWeT qula, Tundac isini berZnebs an romelime sxva xalxs 

daukavSiros 

 

21. რა არის ოზონის შრე/ფენა? 

1 qula 

atmosferos nawili, romelic ar uSvebs (radiacias, ultraiisferi sxivs); 

atmosferos nawili, romelic icavs dedamiwas 

akavebs mzis gamosxivebas, gvicavs mzis gamosxivebisagan, icavs dedamiwas 

Sre, romelic gvicavs ultraiisferi gamosxivebisagan 

damcavi Sre dedamiwis garSemo 

airis safari, romelic faravs dedamiwas 

Jangbadis sami atomi.O3-is Sre 

atmosfero; atmosferos nawili 

0 qula 

Sre; dedamiwis erTerTi Sre/fena 

igi (dedamiwis/planetis) garSemoa (Q) 
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aqvs xvrelebi/ CaRrmavebebi dabinZurebis gamo 

inarCunebs haers (Q) 

icavs dedamiwas (meteorebisagan, kometebisagan, asteroidebisagan) 

airi, romelic inarCinebs dedamiwis siTbos 

iWers mzis sxivs [aRwers saTburis efeqts] 

dedamiwis qerqi; dedamiwaSia; 

dedamiwis nawilebi  

kosmosuri sivrce 

 

24. რის გამოა ფოთლები მწვანე? 

1 qula 

qlorofilis gamo; qloroplastis gamo 

qimiuri nivTierebis gamo, romelic STanTqavs sinaTles 

feris pigmenti 

nivTierebis gamo, romlebic STanTqaven sinaTles fotosinTezisaTvis 

0 qula 

 qimiuri nivTierebebis gamo (Q) 

fotosinTezi 

sakvebi; glukoza; sakvebi nivTierebebi (nutrientebi) 

karbon dioqsidi (orJangis naxSirbadi); Jangbadi; wyali; mze; 

maTi genebi 

citoplazma;  

amindi; sezoni; klimati; temperature 

xe; Rero; Tesli; fesvi 

 

25. რომელია საბერძნეთის დედაქალაქი? 
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1 qula 

aTeni 

0 qula 

[asaxelebs nebismier sxva qalaqs] 

 

26. რა არის ბარომეტრი? 

1 qula 

igi zomavs (atmosferul, haeris, barometrul wnevas)  

manometri/ wnevis gasazomi; raRac, rac zomavs wnevas 

winaswar gansazRvravs amindis cvlilebebs  

gveubneva, wamova Tu ara wvima  

0 qula 

sazomi xelsawyo(Q) 

zomavs (aminds, tenianobas, naleqs, temperaturas, qaris siCqares) 

zomavs raimes haerSi; iyeneben gasazomad (Q) 

kompasi 

 

*27. ვინ იყო ჩარლზ დარვინი? 

1 qula 

dawera (saxeobebis warmoSoba, adamianis WarmoSoba, bunebrivi SerCeva) 

man SeimuSava evoluciis Teoria, bunebrivi SerCevis Teoria 

igi Seiswavlida bunebriv SerCevas 

Seiswavlida cxovelebs galapagosis kunZulebze 

0 qula 

ganaviTara Teoria; moaxdina cxovelebis klasificireba (Q) 

prezidenti [asaxelebs nebismier sxva profesias] 
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biologi. mecnieri, mwerali, avtori  (Q)* 

 

 *Tu bavSvi ambobs `mecnieri~, `biologi~ an `mwerali~, hkiTxeT: riTaa igi 

yvelaze cnobili? 

 

28. ვინ იყო კონფუცი? 

1 qula 

Cineli (filosofosi, moazrovne) 

Cineli (aRmzrdeli, maswavlebeli, swavluli) 

Cineli, romelmac dawera (martivi frazebi, andazebi); Cineli mwerali 

adamiani romelmac dawera brZnuli gamonaTqvamebi 

CineTSi religiuri lideri 

religiuri (lideri, maswavlebeli) 

man ganaviTara filosofiis, religiis erTerTi saxeoba; filosofosi; brZeni 

0 qula 

Cineli (adamiani, mmarTveli) (Q) 

RmerTi; Cinelebis RmerTi 

adamiani saberZneTidan, bibliidan 

dabneuli adamiani 

mwerali (Q) 

mecnieri; mefe; mkvlevari 

antikuri drois adamiani; pirovneba; adamiani  

 

29 რა არის ზამთრის ბუნიობა? 

1 qula 

zamTris yvelaze mokle dRe; wlis yvelaze grZeli Rame; dRe როდესაც, მზე 
yvelaze mcire droiთაა.  
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rodesac dedamiwa yvelaze metad/ yvelaze Sors mobrunebulia/ gadaxrilia 

mzisagan 

rodesac mze yvelaze dabla aris CrdiloeT hemosferoSi 

(20, 21, 22, 23) dekemberi 

rodesac dRe iwyebs gazrdas 

zamTris pirveli dRe 

0 qula 

dResaswauli; zamTris zeimi; (Q) 

mzis pozicia, mdebareoba (Q) 

dedamiwis daxriloba (Q) 

dRe da Rame erTmaneTs utoldeba/ erTi xangrZlivobis aris 

mze mTvaris ukan; mze da mTvare erTmaneTs faravs [aRwers dabnelebas] 

sezonebis Secvla (Q) 

zamTari; zamTris Sua nawili (Q) 

rodesac mze yvelaze axlos aris CvenTan dRe mcirdeba; weliwadis yvelaze 

grZeli dRe (Q) 

dRe, rodesac Cvens saaTebs ukan vayenebT 

 

30. რისგან მიიღება ალმასი? 

1 qula 

naxSirbadisgan; (kristalizirebuli,SekumSuli ) naxSirbadisgan; 

naxSirbadisgan, romelic zemoqmedebis/ wnexis qveS aris moyolili; 

grafitisagan 

(transformirebuli, gacxelebuli) qvanaxSirisgan; SekumSuli qvanaxSirisgan;  

gadamuSavebuli xis naxSirisgan 

0 qula 

kldis natexze zemoqmedebis Sedegad (Q) 
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kldis natexisagan; qvisagan; kvarcisagan; feradi / Zvirfasi qvisagan;(Q) 

gacxelebis; wnexis Sedegad (Q) 

metalisagan; foladisagan; 

Zvirfasi qvebisagan; raime Zvirfasisagan;  

qvanaxSirisagan; xis naxSirisagan; (Q) 

kristalisagan; minisagan; (Q) 

dawnexili da gagrilebuli lavisagan; gamdnari lavisagan; (Q) 

miwisagan;  

 

 

*31. რა მანძილია ნიუ-იორკიდან ლონდონამდე? 

1 qula 

3, 000-4, 000 mili, 4800-6400 kilometri 

[dabneulobis Tavidan asacileblad Tu saWiroa daakonkreteT londoni , 

inglisi] 

0 qula 

ramodenime saaTi TviTmfronaviT [asaxelebs nebismier dros] (Q)* 

[asaxelebs araswor manZils] 

ramodenime aTasi mili (Q) 

didi gzaa; Zalian Sors aris; umaravi mili  

 

*Tu bavSvi ambobs “TviTmfronaviT ramodenime saaTi” an geubnebaT konkretul 

dros, hkiTxeT ramdenia  maT Soris manZili milebSi an kilometrebSi? 

 

32. რა არის ბირთვული გახლეჩვა/ატომის გახლეჩვა? 

1 qula 

atomi ixliCeba or nawilad da uSvebs energias 
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rodesac atomi iSleba 

uranis atomebis gancalkeveba 

energiis forma; qmnis Zalas 

radioaqtiuri energiis wyaro 

atomis afeTqeba 

0 qula 

 

*33. რისგან მიიღება სკიპიდარი? 

1 qula * 

(naZvis, wiwvis, fiWvis, maradmwvane mcenares) xisgan 

(naZvis, wiwvis, fiWvis, maradmwvane mcenares) xis siTxisgan/mcenaris wvenisgan.  

0 qula 

siTxe, fisi, (Q)1                                         xeebi (Q)2 

mcenare, mcenaris nawili                               zeTi, kupri, rezini 

mineralebi, qimikalebi  

 

 

1Tu bavSvi  ambobs „siTxe“, „fisi“, eubnebiT risgan Sedgeba/miiReba [CasviT 

bavSvis pasuxi]    

2Tu bavSvi ambobs „xeebi“, eubnebiT ra tipis xe? 

 

14.  არითმეტიკა 

ბავშვი გონებაში/ზეპირად წყვეტს ვერბალურად მიწოდებულ არითმეტიკულ დავალებს დროის 
კონკრეტულ მონაკვეთში. 

 

 მასალები: 

ტესტის ჩატარებისა და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 
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ტესტის მონაცემების ფორმა 

სასტიმულეწიგნი #1 

წამზომი 

 დაწყება 

6-7 w: მე-3 დავალება 

8-9 w: მე-9 დავალება 

10-16 w: მე-12 დავალება 

განვითარების შესაძლო შეფერხების მქონე უფროს ასაკის ბავშვები დაიწყებენ მე-3 
დავალებიდან.  

 უკან დაბრუნება : 

თუ 9-დან 16 წლამდე ბავშვი ვერ ასრულებს მისი ასაკობრივი კატეგორიისთვის განკუთვნილ 
პირველ ორ დავალებას, გადადით წინა დავალებებზე უკუთანმიმდევრობით და ჩაატარეთ 
სანამ ბავშვი არ მიიღებს უმაღლეს ქულას თანმიმდევრობით ორ დავალებაში. 

შეწყვეტის კრიტერიუმი 

შეწყვიტეთ 4 თანმიმდევრული წარუმატებლობის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ბავშვი 4  
დავალებაში თანმიმდევრობით მიიღებს 0 ქულას.  

   დრო 

ზუსტი დროის აღრიცხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სუბტესტში. თითოეული 
დავალებისათვის განკუთვნილი დროა 30 წმ. 1-5 დავალებებისათვის დროის აღრიცხვა იწყება 
მას შემდეგ, რაც ბავშვს წარუდგენთ დავალებას და დაასრულებთ მითითების ბოლო სიტყვას.  

მე-6-34-ე დავალებებისათვის დროის აღრიცხვა იწყება მას შემდეგ, როგორც კი დაასრულებთ 
მითითების ბოლო სიტყვას.  

შეწყვიტეთ დროის აღრიცხვა მას შემდეგ, რაც ბავშვი გიპასუხებთ, ან მას შემდეგ, რაც 
ამოიწურება 30 წამი.  

ზოგადი მითითებები: 

 თითოეული დავალების პირობის გამეორება შეიძლება მხოლოდ ერთხელ. ბავშვს 
უმეორებთ დავალებას მისი მოთხოვნით, ან თუ შეამჩნევთ, რომ მან ვერ გაიგო 
დავალების შინაარსი. ნებისმიერ შეთხვევაში არ წყვეტთ დროის აღრიცხვას. დროის 
აღრიცხვა ყოველთვის იწყება მითითების ბოლო სიტყვის დასრულებისთანავე და 
გრძელდება სანამ ბავშვი არ გაგცემთ პასუხს 30 წმ-ის ფარგლებში.  
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 1-5 დავალება სურათების სახით ბარათებზეა წარმოდგენილი სასტიმულე წიგნში. 
წაუკითხეთ დავალება ბავშვს და თან მიუთითეთ სასტიმულე წიგნის შესაბამის 
გვერდზე.  
მე-6-34-ე ამოცანები ვერბალური დავალებებია და ბავშვს ზეპირად მიეწოდება.  

 დავალებების შესრულებისას ბავშვს არ აქვს უფლება გამოიყენოს ფანქარი და ფურცელი, 
მაგრამ არ აუკრძალოთ ბავშვს დაწეროს მაგიდაზე თითით. 

 თუ ბავშვი სპონტანურად შეცვლის პასუხს დროის ამოწურვამდე, ჩაუთვალეთ სწორ 
პასუხად. თუ ბავშვი არ მიუთითებს სწორ პასუხზე, მის მიერ დასახელებული 2 
ვარიანტიდან, ეუბნებით: „შენ თქვი (იმეორებთ ბავშვის პირველ და მეორე პასუხს), 
რომელია სწორი? ქულა მიანიჭეთ ბავშვის საბოლოო პასუხს/არჩევანს. 

 1-3 დავალებები სასწავლოა. თუ ბავშვი პასუხობს არასწორად, ან არ პასუხობს 30 წმ-ის 
განმავლობაში, თქვენ უზრუნველყავით სწორი პასუხი - გააცანით ბავშვს სწორი პასუხი. 
არ გამოიყენოთ სხვა სახის დახმარება ამ სუბტესტში.   

 

ქულები 
 

 

 შეაფასეთ პასუხი როგორც სწორი, თუ ის რიცხობრივად სწორია მაშინაც კი, როდესაც ბავშვს 
არასწორი ფორმულირებები აქვს მსჯელობის დროს. იმ დავალებებში, სადაც ფულის და 
დროის ერთეულებია გამოყენებული, მისაღებია ალტერნატიული რიცხობრივი პასუხები, 
თუ ისინი სწორი ეკვივალენტებია. მაგ., 1 დოლარი =4 მეოთხედი= 100 ცენტი.  

 თუ ბავშვი დავალებაზე დროის გასვლამდე მოულოდნელად ცვლის არასწორ პასუხს 
სწორით, მიანიჭეთ 1 ქულა.  

 მიანიჭერთ 1 ქულა სწორ პასუხზე 30 წმ–ის განმავლობაშ და მიანიჭეთ 0 ქულა 30 წმ-ის 
გასვლის შემდეგ. სწორი პასუხის შემთხვევაში ბავშვს მიანიჭეთ 1 ქულა, ხოლო არასწორი 
პასუხის ან დროის გასვლის შემდეგ - მიანიჭეთ 0 ქულა.  
 
მაქსიმალური ნედლი ქულა: 34.  

ქულების დამუშავება: 

ჩაიწერეთ დავალების დასრულების ზუსტი დრო თითოეული დავალების შემდეგ. ის დავალებები, 
რომლებზეც ბავშვმა სწორი პასუხი გასცა, მაგრამ გადაცდა 30 წმ-ს, ფასდება 0 ქულით.  

მიანიჭეთ 3 ქულა, თუ ბავშვმა სწორი პასუხი გასცა დავალებას 0-5 წმ-ის ინტერვალში; მიანიჭეთ 2 
ქულა, თუ ბავშვმა სწორად გადაწყვიტა დავალება 6-10 წმ-ის ინტერვალში, მიანიჭეთ 1 ქულა, თუ 
ბავშვმა სწორად გადაწყვიტა დავალება 11-30 წმ-ის ინტერვალში.  

არითმეტიკის სუბტესტის ქულა დამატებითი დროის ბონუსით (ART) წარმოადგენს ყველა 
დავალების შესრულების ნედლი ქულების ჯამს დროის ბონუსის გათვალისწინებით.  

არითმეტიკის მაქსიმალური ნედლი ქულა დამატებითი დროის ბონუსით:102.  
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6-16 წწ. 

 სუბტესტის ჩატარება 

 

 

 1-მე-5 დავალებები (სურათებიანი) 

+1 დავალება.  ჩიტები 

გადაშალეთ დავალება #1. მიუთითეთ სურათზე და უთხარით ბავშვს: თითით დაითვალე ჩიტები 
ისე, რომ მეც გავიგო. მიეცით ბავშვს დრო 30წმ.  

• სწორი პასუხი: (სწორად ითვლის 1-დან 3-მდე). ამის შემდეგ ბავშვს ეუბნებით: მოდი ახლა 
სხვა  ვცადოთ.  
გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ. 

• არასწორი პასუხი (ან არ იძლევა პასუხს 30 წმ-ში). ბავშვს ეუბნებით: მიყურე, ყურადღებით 
მომისმინე. ბავშვს მიუთითებთ ყოველ ჩიტზე (1 ჩიტი წამში) მისგან მარცხნიდან მარჯვნივ 
და თან ხმამაღლა ითვლით. შემდეგ ეუბნებით: აქ 3 ჩიტია. გადადით შემდეგ დავალებაზე, 
თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ.  

 მე-2 დავალება: წიწილები 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი მე-2 დავალებაზე და უთხარით ბავშვს: თითით დაითვალე წიწილები 
ისე, რომ მეც გავიგო. მიეცით ბავშვს დრო 30წმ.  

• სწორი პასუხი: (სწორად ითვლის 1-დან 5-მდე). ამის შემდეგ ბავშვს ეუბნებით: მოდი ახლა 
სხვა  ვცადოთ.  
გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ. 

• არასწორი პასუხი (ან არ იძლევა პასუხს 30 წმ-ში): ბავშვს ეუბნებით: მიყურე, ყურადღებით 
მომისმინე. ბავშვს მიუთითებთ ყოველ წიწილაზე (1 წიწილა წამში) მისგან მარცხნიდან 
მარჯვნივ და თან ხმამაღლა ითვლით. შემდეგ ეუბნებით: აქ 5 წიწილაა. გადადით შემდეგ 
დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ.  

 

6-7  

 მე-3 დავალება. ხეები 

 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი მე-3 დავალებაზე და უთხარით ბავშვს: თითით დაითვალე ხეები ისე, 
რომ მეც გავიგო. მიეცით ბავშვს პასუხისათვის დრო 30წმ.  
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• სწორი პასუხი: (სწორად ითვლის 1-დან 10-მდე). ამის შემდეგ ბავშვს ეუბნებით: მოდი ახლა 
სხვა  ვცადოთ.  
გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ. 

• არასწორი პასუხი (ან არ იძლევა პასუხს 30 წმ-ში): ბავშვს ეუბნებით: მიყურე, ყურადღებით 
მომისმინე. ბავშვს მიუთითებთ თითით ყოველ ხეზე (1 ხე წამში) მისგან მარცხნიდან 
მარჯვნივ და თან ხმამაღლა ითვლით. შემდეგ ეუბნებით: აქ 10 ხეა. გადადით შემდეგ 
დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ.  

დავალება 4: პეპლები 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი მე-4 დავალებაზე, მიუთითეთ სურათზე და უთხარით ბავშვს: 
რამდენი პეპელა და რამდენი კალიაა ერთად ამ სურათზე?  მიეცით პასუხისათვის 30წმ.  არ 
დაეხმაროთ სხვა რაიმე მინიშნებით.  

სწორი პასუხი - 9.  

გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ.  

არასწორი პასუხი: გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ 
მიგიღწევიათ.  

 

დავალება 5: თხილი 

გადაშალეთ სასტიმულე წიგნი მე-5 დავალებაზე. მიუთითეთ სურათზე და ბავშვს უთხარით: 
რამდენი თხილი დარჩება (მიუთითეთ თხილზე), თუ ყოველი ციყვი (მიუთითეთ ციყვზე) შეჭამს 
თითო თხილს? მიეცით ბავშვს პასუხისათვის დრო 30 წმ. არ გაუწიოთ არანაირი დახმარება.  

სწორი პასუხი - 2.  

გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ მიგიღწევიათ.  

არასწორი პასუხი: გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყვეტის კრიტერიუმისთვის არ 
მიგიღწევიათ.  

 

მე-6 -34-ე დავალებები (ვერბალური დავალებები) 

მოაცილეთ ბავშვს მხედველობის ველიდან სასტიმულე წიგნი. წაუკითხეთ თითოეული დავალება 
გამოთქმით. ყოველი დავალება შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გაუმეოროთ. არ გაუწიოთ ბავშვს სხვა 
რაიმე სახის დახმარება. გადადით შემდეგ დავალებაზე მანა, სანამ არ მიაღწევთ შეწყვეტის 
კრიტერიუმს.  

  დავალებები                       სწორი პასუხები 

6. გიოსაქვს 5 წიგნი, მანდაკარგა 1. რამდენიწიგნიდარჩაგიოს?             
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 4 
7. რამდენია 2 ფანქარიდა 3 ფანქარიერთად?                                        
 

5 
 

8. დათოსაქვს 5 ორცხობილა. 1 ცალიმისცანიკასდა 1 ცალიანის. 
რამდენიორცხობილადარჩაგიოს?   

3 
 

9. თუვაშლსგავჭრიშუაზე , რამდენინაწილიმექნება?  
 

2 
 

10. ლუკასჰქონდა 4 ლარი, დედამმისცაკიდევ 2. რამდენილარიაქვსლუკას?   
 

6 
 

11. თუთითოეულხელში 3 
ფანქარიგაქვს,რამდენიფანქარიგექნებაორივეხელშიერთად?               
 

 
6 

12. თუგაქვს10კანფეტიდაშეჭამ 3-ს,რამდენიცალიდაგრჩება?      
 

7 
 

13. 3 მანქანადააყენესისეთ ადგილას,სადაცუკვე 12 მანქანაიდგა. 
რამდენიმანქანადგას ახლა? 

15 
 

14. ზურასჰქონდა 8 რვეული, მანიყიდაკიდევ 6,რამდენირვეულიაქვსზურას? 
 

14 
 

15. თიკამიყიდა 4 ვაშლიერთმაღაზიაშიდა  2 ვაშლიმეორემაღაზიაში, 
დედამმასკიდევ 3 ვაშლიმისცა. რამდენივაშლიაქვსთიკას?         

 
9 

16. მინდორზე 3 ძროხაიყო. კიდევ 4 ძროხამოვიდადა2 ძროხაკიწავიდა. 
რამდენიძროხადარჩამინდორზე? 

 
5 

17. აჩიკომ 10 ვარსკვლავიმოიპოვაორშაბათსდა 15 სამშაბათს, 
რამდენივარსკვლავიმოიპოვააჩიკომ?  

 
25 

18. ქეთისჰქონდა 12 ბუშტიდაგაყიდა 5,რამდენიბუშტი დარჩა? 
 

 
7 

19. ნიკააკვირდებოდა 8 ჩიტს, 4 ჩიტიგაფრინდა,2 ჩიტიმოფრინდა.  
რამდენჩიტსუყურებსეხლანიკა?  

6 
 

20. თომამერთთამაშშიმოიპოვა 17 ქულა, ხოლომეორეში 15.  
     რამდენიქულამოიპოვამარიმ? 

32 
 

21. გამოფენაზე 8 კონკურსი იყო. თუ ყოველ კონკურსისთვის 3 მედალი იყო 
გამოყოფილი, რამდენი მედალი გასცეს  სულ გამოფენაზე? 
 

24 
 

22. თუიყიდი 2 ფანქარს, თითოს 40 თეთრად,  
რამდენიუნდადაგიბრუნინხურდა 1 ლარიდან? 
 

20 
 

(ორი 10-აინი) 
23. კარატესწრეზეჩაეწერა 30 ბავშვი, ერთიკვირისშემდეგ 11 
ბავშვიგავიდაწრიდან,რამდენიბავშვიდარჩაკარატესწრეზე?  

 
19 

24. ლიკამ გამოიმუშავა 30 ლარი, მან თანხის ნახევარი დახარჯა. 
ჟურნალი ღირს 5 ლარი, რამდენი ჟურნალის ყიდვა შეუძლია ლიკას დარჩენილი 
თანხით?  

3 

25. ილიამიყიდა 3 წიგნი, თითო 2 ლარადდასათამაშო 7 ლარად. 
რამდენსაიღებსილიახურდა 20 ლარიდან?  
 

 
7 
 

26. სკოლას ჰყავს 25 ბავშვი თითოეულ კლასში. თუ მთელს კოლაში 500 ბავშვია,  
რამდენი საკლასო ოთახია სკოლაში? 

 
20 

27. ნინოს ბექაზე ორჯერ მეტი ფული აქვს, ნინოს აქვს 17 ლარი.  
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15. სიტყვების გამოცნობა 

bavSvma unda gaigos im sityvis zogadi azri, romelsac mas uRuweren 

sxvadasxva miniSnebebiT 

 masalebi 

Catarebisda qulebis miniWebis saxelmZRvanelo 

monacemebis Casaweri forma/ blanki 

 dawyeba 

asaki 6-9 w: magaliTebi a& b, Semdeg davaleba 1 

asaki 10-16 w: magaliTebi a& b, Semdeg davaleba 5 

SesaZlo ganviTarebis deficitis mqone ufrosi bavSvebi iwyeben 1 
davalebidan.  

 ukan dabruneba 

რამდენი ლარი აქვს ბექას?  
 

8.50 
 

28. ოჯახი მგზავრობდა ავტომანქანით 3 საათი. შეისვენეს და იმგზავრეს კიდევ 2 
საათი. მთლიანად გაიარეს 300კმ. რა იყო ოჯახის მგზავრობის საშუალო სიჩქარე?
   
 

 
60 

29. სანდრომ იყიდა ძველი ველოსიპედი ახლის ფასის ორ მესამედად, 
მან გადაიხადა 20 ლარი, რა ღირს ახალი ველოსიპედი? 

 
30 

30. ტემპერატურა გაიზარდა 12 გრადუსით 4 საათიდან 8 საათამდე. 
8 საათიდან 11 საათამდე კიტემპერატურა გაიზარდა 9 გრადუსით. 
საშუალოდ,რამდენიგრადუსითიზრდებოდატემპერატურასაათში? 

 
3 
 

31. თამაშისფასი, რომელიცჩვეულებრივ 40 ლარიღირს, 
შემცირდა 15%-ითფასდაკლებისდროს. რაღირსთამაშიფასდაკლებისდროს?  

32 
 

32. 6 ადამიანსშეუძლიაგარეცხოს 40 მანქანა 4 დღეში. 
რამდენიადამიანიიქნებასაჭირო 40 მანქანისნახევარდღეშიგასარეცხად? 

34 
 

33. ელენეჩამოდის 2 საათიანიფრენისშემდეგ. რეზოცხოვრობსაეროპორტიდან 
150 კმ-ისდაშორებით. იგიატარებსმანქანას 60კმ/სთსიჩქარით. 
თუელენეგამოფრინდება 3 სთ-ზე,რადროსუნდაგავიდესრეზოსახლიდანიმისათვის, 
რომიყოსაეროპორტშინახევარისაათითადრე? 
 

 
 

2 

34. თათიაამთავრებსსამსახურსეკაზე 1 საათითადრე,  
თათიაატარებსმანქანას 40 კმ/სთსიჩქარით, ხოლოეკა 60კმ/სთსიჩქარით, 
თუისინიერთიდაიმავემიმართულებითმიდიან,  
რამდენადშორსიქნებაეკათათიასწასვლიდან 5 საათისშემდეგ? 

 
40 
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Tu 10-16 wlis bavSvi ver iRebs verc erT qulas Tqvens mier miwodebul 

pirvel or davalebaze, wamoyeviT davalebebs ukuTanmimdevrobiT, sanam 

bavSvi ar miiRebs umaRles qulas or Tanmimdevrul davalebaze.  

  Sewyveta 

SewyviteT 5 Tanmimdervuli  warumateblobis Semdeg, anu mas Semdeg rac 

bavSvi 5 Tanmimdevrul davalebaSi miiRebs 0 qulas. 

 

zogadi miTiTebebi 

 miniSnebebi TiToeuli davalebisTvis CawereT formis furcelze da 

saxelmZRvaneloSi 

 TiToeuli davalebis dasawyisSi gaafrTxileT bavSvi, rom 

gadadixarT axal davalebaze sityvebiT: modi, axla sxva vcadoT. 

mieciT bavSvs daaxloebiT 5 wami dro pasuxis gasacemad, TiToeuli 

miniSnebis Semdeg.  

 am subtestSi TiToeuli miniSnebis gameoreba SegiZliaT mxolod 

erTxel. gameoreba SegiZliaT im SemTxvevaSi, Tu amas moiTxovs bavSvi, 

an Tu 5 wamis ganmavlobaSi bavSvma ar gagcaT pasuxi. xelmeored 

gameorebis Semdeg, bavSvs aZlevT damatebiT 5 wams pasuxis gasacemad. 

Tu damatebiT 5 wamSic bavSvi kvlav ar gpasuxobT, an pasuxi 

arasworia gadadixarT momdevno (an saWiroebis SemTxvevaSi wina) 

davalebaze. 5 wamis Semdeg gacemuli swori pasuxi iTvleba sworad 

da eniWeba qula. 
 rodesac bavSvs awvdiT davalebas 2 an 3 miniSnebiT, aucileblad 

unda gaimeoroT wina miniSnebebi, sanam gadaxvalT damatebiT 

miniSnebaze imdenjer, ramdeni damatebiTi miniSnebac iqneba. 

davalebaSi Semdgomi miniSnebebi imisTvisaa, rom ufro detaluri 

informacia miawodoT bavSvs wina miniSnebasTan dakavSirebiT. 22 

davaleba naCvenebia 3.4 gamosaxulebaSi. rodesac 22 davalebis mesame 

miniSnebas aZlevT, gamomcdeli  Tavidan axmovanebs wina miniSnebebs 

da Semdeg amatebs axals. es SesaZlebelia iyos mdinare da omebs 

SeuZliaT misi Secvla da or qveyanas SeuZlia misi gaziareba. 
 wina miniSnebebis gameoreba ar uSlis xels zemoT aRwerili 

gameorebis kriteriumebis gamoyenebas. Sesabamisad, pirveli 

miniSnebebis gameoreba SegiZliaT mravaljer, Tu gameoreba yoveli 

miniSnebisTvis xdeba. 

 daxmarebis gaweva SegiZliaT mxolod a da b magaliTebze. 

qulebi 
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 TiToeuli miniSnebis Semdeg SemoxazeT d (Y), Tu bavSvi swor pasuxs 

iZleva da SemoxazeT a (N), Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad. 

 SemoxazeT g (R) blankSi/ formaSi, Tu miniSneba gaimeoreT.  

 pasuxebis magaliTebi/ variaciebi ar aris amomwuravi. daajildoveT 

nebismieri swori pasuxi, romelic magaliTisTvis pasuxebis analogiuri 

mniSvnelobisaa. sinonimebs da specifikuri dasaxelebis brendebsa da 

sagnebs aseve eniWebaT qulebi. 

 Tu bavSvi gaZlevT swor pasuxs, ufro adre, sanam yvela miniSnebas 

waikiTxavT, mianiWeT 1 qula da gadadiT Semdeg Sesaferis davalebaze. 

Tu bavSvi ar geubnebaT swor pasuxs, an sinonims, miawodeT Semdegi 

miniSneba an Sesaferisi Semdegi davaleba.  

 mianiWeT 1 qula TiToeul swor pasuxze da 0 qula araswor pasuxze. 

sityvis gamocnobis maqsimaluri qula: 24 qula 

 

punqtebis marTva 

6-16 

      magaliTi a. ZaRli 

 

ambobT, modi viTamaSoT sityvis gamocnoba. miTxari, ra Cavifiqre. es aris 

cxoveli, romelic iZaxis “vau”. ra aris? (mieciT mosafiqreblad da pasuxis 

gasacemad daaxloebiT 5 wami). 

 

swori pasuxi [ZaRli]: ambobT, marTalia ZaRli cxovelia, romelic iZaxis “vau”, 

modi axla sxva vcadoT. gadadixarT b magaliTze. 

 

araswori pasuxi: ambobT, es cxoveli ZaRlia, ZaRli cxovelia, romelic iZaxis 

“vau”, modi axla sxva vcadoT.gadadixarT b magaliTze. 

 

upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT daaxloebiT 

damatebiT 5 wami pasuxis gasacemad. Tu bavSvi kvlav ar gpasuxobT, an pasuxi 

arasworia ambobT,  es cxoveli ZaRlia, ZaRli cxovelia, romelic iZaxis “vau”, 

modi axla sxva vcadoT.gadadixarT b magaliTze. 

 

 

magaliTi b. iatakis sawmendi joxi 

 

ambobT, mas grZeli tari aqvs, ra aris? (mieciT mosafiqreblad da pasuxis 

gasacemad daaxloebiT 5 wami). 
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swori pasuxi [iatakis sawmendi joxi] ambobT, marTalia, iatakis sawmend joxs 

grZeli tari aqvs, modi axla sxva vcadoT. gadadixarT Sesaferis momdevno 

(sawyis) punqtze. 

 
araswori pasuxi: aZlevT meore miniSnebas.  

 

upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT daaxloebiT 

damatebiT 5 wami pasuxis gasacemad. Tu bavSvi kvlav ar gpasuxobT, an pasuxi 

arasworia ukiTxavT meore miniSnebas.  

 

meore miniSneba 

 

ambobT, mas grZeli tari aqvs da gamoiyeneba wyalTan erTad iatakis 

gasawmendad. ra aris? (mieciT mosafiqreblad da pasuxis gasacemad daaxloebiT 

5 wami). 

 

swori pasuxi [iatakis sawmendi joxi] ambobT, marTalia, iatakis sawmend joxs 

grZeli tari aqvsda gamoiyeneba wyalTan erTad iatakis gasawmendad, modi axla 

sxva vcadoT. gadadixarT momdevno davalebaze. 

 
araswori pasuxi: ambobT,  es aris iatakis sawmendi joxi, mas grZeli tari 

aqvsda gamoiyeneba wyalTan erTad iatakis gasawmendad, modi axla sxva vcadoT. 

gadadixarT momdevno davalebaze. 

 

upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT meore miniSneba da mieciT 

daaxloebiT damatebiT 5 wami pasuxis gasacemad. Tu bavSvi kvlav ar gpasuxobT, 

an pasuxi arasworia ambobT, es aris iatakis sawmendi joxi, mas grZeli tari 

aqvsda gamoiyeneba wyalTan erTad iatakis gasawmendad, modi axla sxva vcadoT. 

gadadixarT momdevno davalebaze.  

 

 

davalebebi 1-6 

 

daiwyeT TiToeuli davaleba sityvebiT, modi axla sxva vcadoT. 

waikiTxeT miniSneba xmamaRla da mieciT daaxloebiT 5 wami pasuxis gasacemad.  

 

swori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze 

 

araswori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze Tu Sewyvetis kriterimebi ar 

arsebobs.  
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upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT bavSvs 

damatebiTi 5 wami pasuxisTvis. Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad gadadiT momdevno davalebaze, Tu ar arsebobs Sewyvetis 

kriteriumebi.  

 

davalebebi 7-15 

 

daiwyeT TiToeuli davaleba sityvebiT, modi axla sxva vcadoT. 

 

pirveli miniSneba 

waikiTxeT miniSneba xmamaRla da mieciT daaxloebiT 5 wami pasuxis gasacemad.  

 

swori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze 

 

araswori pasuxi: waikiTxeT meore miniSneba.  

 

upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT bavSvs 

damatebiTi 5 wami pasuxisTvis. Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad waikiTxeT meore miniSneba.  

 

meore miniSneba 

 

waikiTxeT miniSneba xmamaRla da mieciT daaxloebiT 5 wami pasuxis gasacemad. 

gaxsovdeT, rom meore miniSnebis win xelaxla imeorebT pirvel miniSnebas.  

 
swori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze 

 

araswori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze Tu Sewyvetis kriterimebbi ar 

arsebobs.  

 
upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT bavSvs 

damatebiTi 5 wami pasuxisTvis. Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad gadadiT momdevno davalebaze, Tu ar arsebobs Sewyvetis 

kriteriumebi.  

 

 

davalebebi 16-24 

 

daiwyeT TiToeuli davaleba sityvebiT, modi axla sxva vcadoT. 

 

pirveli miniSneba 
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waikiTxeT miniSneba xmamaRla da mieciT daaxloebiT 5 wami pasuxis gasacemad.  

 

swori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze 

 

araswori pasuxi: waikiTxeT meore miniSneba.  

 

upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT bavSvs 

damatebiTi 5 wami pasuxisTvis. Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad, waikiTxeT meore miniSneba.  

 

meore miniSneba 

 

waikiTxeT miniSneba xmamaRla da mieciT daaxloebiT 5 wami pasuxis gasacemad. 

gaxsovdeT, rom meore miniSnebis win xelaxla imeorebT pirvel miniSnebas.  

 
swori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze 

 
araswori pasuxi: waikiTxeT mesame miniSneba.  

 
upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT bavSvs 

damatebiTi 5 wami pasuxisTvis. Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad, waikiTxeT mesame miniSneba.  

 

mesame miniSneba 

 

waikiTxeT miniSneba xmamaRla da mieciT daaxloebiT 5 wami pasuxis gasacemad. 

gaxsovdeT, rom mesame miniSnebis win xelaxla imeorebT pirvel da meore 

miniSnebas.  

 

 
swori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze 

 
araswori pasuxi: gadadiT momdevno davalebaze, Tu Sewyvetis kriterimebbi ar 

arsebobs. 

 

upasuxod datovebuli SekiTxva: gaimeoreT miniSneba da mieciT bavSvs 

damatebiTi 5 wami pasuxisTvis. Tu bavSvi ar gpasuxobT, an gpasuxobT 

arasworad, gadadiT momdevno davalebaze Tu Sewyvetis kriterimebbi ar 

arsebobs. 

 

 

pasuxebis magaliTebi 
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    6-9 

 davaleba 1 

 

I. es gamoiyeneba abazanis Semdeg SesamSraleblad. 

1 qula 

pirsaxoci; Tmis saSrobi; feni; naWeri; 

0 qula 

abazana; saabazano; 

 

 davaleba 2 

 

I. mas aqvs saxeluri da adamianebs SeuZliaT misi gaReba da masSi gavla. 

1 qula 

kari; WiSkari; ekranis kari; [raime specifikuri kari] 

0 qula 

karis saxeluri, xelis mosakidi; kabineti 

 davaleba 3 

 

I. is aris Seni sxeulis nawili, romelic gamoiyeneba sunis SesagrZnobad.  

1 qula 

cxviri; nesto; 

0 qula 

saxe; goneba; tvini; SegrZneba; piri; ena 

 

davaleba 4 

 

I. es aris cxoveli grZeli xorTumiT da didi yurebiT. 

1 qula 



132 
 

spilo 

0 qula 

iremi; afrikuli WianWvelaWamia;  

 

10-16 

 davaleba 5 

 

I. es aris, rac gaxuravs Tavis dasafarad. 

1 qula 

qudi; beisbolos qudi; [raime specifiuri qudi]; kapiSoni; Tavsaburavi; kaSne; 

Cafxuti; muzaradi; pariki; Tma; bendena; niRabi. 

0 qula 

sabani; pirsaxoci. 

davaleba 6 

 

I. es aris oTaxi, sadac adamianebs ZinavT. 

1 qula 

saZinebeli; stumrebis oTaxi 

0 qula 

sawoli; sastumro; bina; oTaxi. 

 

davaleba 7 

I. es aris miwaze, wvimis Semdeg... 

II. da SeuZlia dagisvaros tansacmeli 

1 qula 

talaxi; Wyapi; sveli (balaxi; miwa/niadagi); TovlWyapi; gubeebi; tborebi; 

WuWyiani wyali; Tovli. 
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0 qula 

yinva; nesti; balaxi; wyali; miwa; Tixa. 

 

davaleba 8 

 

I. bevri ferisaa...  

II. da gamoiyeneba kedlebze. 

1 qula 

saRebavi; plakati; suraTi; naxati; CarCoO; posteri; fardebi; qsovilebi; carci 

0 qula 

cisartyela; Semodgomis foTlebi; feradi carci; marker; fanqari.  

 

davaleba 9 

I. es aris adgili swavlisTvis... 

II. da SeiZleba iq bevri ram iyos warsulidan. 

1 qula 

skola; koleji; universiteti; klasi; saklaso oTaxi; muzeumi; biblioTeka; 

eklesia. 

0 qula 

laboratoria; wigni; mexsiereba; saxli; dRis centri. 

 

davaleba 10 

I. maRla caSia... 

II. da maTi danaxva mxolod RamiT SegiZlia.  

1 qula 

varskvlavebi; CrdiloeTis naTeba; Tanavaskvlavedi; planetebi; sateliti; 

cicinaTela. 

0 qula 
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mze; mTvare; Rrublebi; Ramurebi: buebi; TviTmfrinavebi. 

 

davaleba 11 

I. amas adamianebi akeTeben, imisTvis rom nivTebi ganaaxlon 

II. da adamianebi amas ukeTeben sagnebs, romlebic gafuWebulia.  

1 qula 

SekeTeba; damagreba; gamagreba; rekonstruqcia; aRdgena; ganaxleba; 

restavrireba; SeerTeba.  

0 qula 

aSeneba, gawmenda, gasufTaveba, gaumjobeseba, dawebeba, Sewebeba,  

 

 davaleba 12 

I. mas SeuZlia saWmels ukeTesi gemo SesZinos... 

II. da misi povna SesaZlebelia okeaneSi/zRvaSi.  

1 qula 

marili 

0 qula 

wyali; zRvis wyalmcenare; saneleblebi 

 

davaleba 13 

I. igi gvxvdeba bunebaSi... 

II. da misi piridan wyali moedineba 

1 qula 

mdinare; nakaduli; patara ube; ru; wyaro; CanCqeri; yure; zRvis yure. 

0 qula 

okeane; zRva; wvima; veSapi; Wa; sadinari; arxi. 

davaleba 14 

I. maT icavs kani da Zvali/ConCxi... 
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II. da zogjer SeiZleba maTi gamocvla. 

1 qula 

organoebi; guli; [nebismieri organo, romlis Secvlac SesaZlebelia]; qsovili; 

sisxli; plazma; nervi; kunTi; arteria; venebi; ZarRvebi; Zvlis tvini [nebismieri 

qsovili romlis Secvlac SeiZleba]; xrtili 

0 qula 

kani; nuSisebri jirkvlebi; tvini; kbilebi; Zvlebi; operacia; sxeulis nawilebi; 

ujredi; 

 

davaleba 15 

I. misi darRveva SeiZleba ... 

II. da dawerilia imisTvis, rom daicvas adamianebi 

1 qula 

kanoni; wesi; konstitutica; damoukideblbis deklaracia [nebismieri 

istoriuli dokumenti]; uflebebi; kanonproeqti; SeTanxmeba/xelSekruleba.   

0 qula 

girao; dazRveva; instruqciebi 

davaleba 16 

I. mas mivyavarT axal aRmoCenamde... 

II. da igi moicavs nabij-nabij Tanmimdevrul process ... 

III. da masSi SesaZlebelia  iyos eqsperimentebi 

1 qula 

mecniereba; kvleva; samecniero meTodebi; gamogoneba, gamokvleva; biologia 

[nebismieri konkretuli mecniereba]; problemis gadaWra; eqsperimentireba; 

deduqciuri msjeloba; hipoTezebis dayeneba; gamokvlevebi; Teoriebi; 

teqnologiebi.   

0 qula 

laboratoriuli cdebi; testireba; proeqti; mikroskopebi; swavla; swavleba; 

daswavla.  

 

davaleba 17 
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I. is aZlevs adamianebs saSualebas gaakeTon raime an flobdnen raimes... 

II. da mas iZleva saxelmwifo ... 

III. da SesaZlebelia mis misaRebad adamianebs mouwioT testirebis gavla.  

1 qula 

viza; licenzia; marTvis mowmoba [nebismieri specifikuri licenzia]; saSvi; 

mwvane baraTi (grin karta); moqalaqeoba; meurveoba; naturalizacia; saavtoro 

ufleba; granti; diplomi; samecniero xarisxi; stipendia.    

0 qula 

keTildReoba; xmis micemis ufleba; samsaxuri; samuSao; niSani. miwis nakveTi. 

 

davaleba 18 

I. is aris raRac, rac adamianebis umetesobas unda... 

II. da konfliqti mas xels uSlis ... 

III. da mTavroba cdilobs mis SenarCunebas.  

1 qula 

mSvidoba; Tavisufleba; damoukidebloba; kanoni; usafrTxoeba; Zalaufleba; 

kontroli; uflebebi; wesebi; fuli; simdidre; daculoba; avtoriteti; gavlena.   

0 qula 

revolucia; miwis mesakuTreoba; lideroba; qveyana; saxelmwifo.  

 

davaleba 19 

I. es aris raRac, rac aqvs yvelafers... yvelas  

II. da igi icvleba yovel wels... 

III. da igi arasodes ar mcirdeba.  

1 qula 

asaki; dabadebis dRe; simaRle. 

0 qula 

kalendari; weliwadi; Tve; wona; zoma; dro; zrda; kani; amindi; haeri; 

temperatura.  
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davaleba 20 

I. mas ver Seexebi... 

II. da ar SeuZlia ukusvla ... 

III. da mas ver SeaCereb.  

1 qula 

dro; dabereba; gravitacia; dedamiwis brunva; sinaTle.   

0 qula 

asaki; istoria; momavali; qari; haeri; weliwadi [drois nebismieri periodi] 

 

davaleba 21 

I. es aris adgili... 

II. da igi daculia amindis zemoqmedebisgan ... 

III. da mdebareobs kidev raRacis SigniT. 

1 qula 

oTaxi; saZinebeli [nebismieri sxva oTaxi]; sardafi; qariSxlis sardafi; marani; 

TavSesafari; [miwisqveS; bombebisgan; naleqisgan] TavSesafari; bunkeri; sxveni;  

saxlis SigniT; Senobis SigniT; akldama; mRvime; gamoqvabuli: gvirabi; seifi.  

0 qula 

saxli [nebismieri sxva Senoba]; metropoliteni; navsadguri; bina; yure; maRazia 

savaWro centrSi.  

 

davaleba 22 

I. is SeiZleba iyos mdinare. . . 

II. da omebs SeuZliaT misi Secvla ... 

III. da or qveyanas SeuZlia misi gayofa.  

1 qula 

sazRvari; zRvari; mijna; gamijvnis xazi/sazRvris zoli; teritoria (moniSnuli; 

SemosazRvruli); arxi; [nebismieri  specifikuri gamyofi mdinare (nebismieri 

mdinare. romelic esazRvreba da mijnavs 2 qveyanas/qalaqs/raime teritorias)].   

0 qula 
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jebiri; xidi; wyalgamyofi; mijnis niSani; nilosi [nebimieri aragamyofi mdinare 

(nebismieri mdinare. romelic ar mijnavs 2 qveyanas/qalaqs/teritorias)]; Suaze 

gayofili.  

davaleba 23 

I. is iqmneba adamianebis mier/ mas qmnian adamianebi…. . . 

II. da mas ver Seexebi ... 

III. da is ukve moxda.  

1 qula 

istoria; warsuli [moqmedebebi, azrebi, gadawyvetilebebi, Secdomebi]; guSin; 

mogonebebi; aRmoCenebi.   

0 qula 

axali istoria; momavali; omi; aTaswleuli [nebismieri istoriuli movlena]; 

bavSvi; dabadeba; 

davaleba 24 

I. is aravis unaxavs an gaukeTebia adre/ manamde. . . 

II. da mas SeuZlia Cveni cxovreba gaxados ukeTesi da ufro martivi ... 

III. da is aris gonebis produqti/Sedegi.  

1 qula 

aRmoCena; gamogoneba; siaxle; teqnologia; warmosaxva; kreatuloba; 

ocneba/sizmari/warmosaxva?. 

0 qula 

imedi; bedniereba; galaqtikebiTaSorisi mogzauroba [nebismieri aRmoCena, 

romelic jer ar momxdara]; azrebi; swavla; mSvidoba; ideebi; telepatia; 

informacia. 

 

ელითორნის ლაბირინთები 

ბავშვი ლაბირინთში ხატავს ბილიკს დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ბავშვი უნდა მიყვეს 
წერტილებს ისე, რომ გამოვიდეს ლაბირინთიდან.  

მასალები 

ჩატარებისა და ქულების მინიჭების სახელმძღვანელო 
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მონაცემების ჩასაწერი ფორმა 

სასტიმულე წიგნი 3 

#2 ფანქარი საშლელის გარეშე 

წითელი ფანქარი საშლელის გარეშე 

წამზომი 

 დაწყება 

ასაკი 6-7 წ: არ ტარდება 

ასაკი 8-16 წ: მაგალითი, პრაქტიკული სავარჯიშო, შემდეგ დავალება 1 

 შეწყვეტა 

 2 წარუმატებელი დავალების შემდეგ, რომელშიც ბავშვმა მიიღო 0 ქულა.  

 დრო 

ზუსტი დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. თითოეული დავალებისთვის განკუთვნილი დრო 
მოცემულია სახელმძღვანელოში და ბლანკზე.  

დროის აღრიცხვა თითოეულ დავალებაში იწყება მას შემდეგ, რაც მიაწოდებთ დავალებას 
და დაასრულებთ ინსტრუქციის ბოლო სიტყვას. შეწყვიტეთ დროის აღრიცხვა, როდესაც 
ბავშვი დაასრულებს დავალებას, როდესაც დავალებისთვის განკუთვნილი დრო 
ამოიწურება, ან როდესაც ბავშვის სიტყვებიდან ან ჟესტებიდან ნათლად ჩანს რომ ბავშვმა 
დაასრულა მუშაობა. თუ არ ხართ დარწმუნებული, ჰკითხეთ ბავშვს დაასრულა თუ არა 
დავალებაზე მუშაობა.  

კეთილგანწყობის შენარჩუნების მიზნით, მიეცით ბავშვს დამატებითი წამები დავალების 
დასამთავრებლად, თუ დროის ამოწურვის შემდეგ ხედავთ,  რომ ის ახლოს არის 
დასასრულთან. თუმცა განკუთვნილი დროის ამოწურვის შემდეგ არ ანიჭებთ ბავშვს ქულას 
დავალების სწორი შესრულებისთვის.  

ზოგადი მითითებები 

• დავალებები წარმოდგენილია სათითაოდ პასუხების ბუკლეტში. გადმოშალეთ  
ფურცელი უკან ისე, რომ ბავში ხედავდეს მხოლოდ იმ ლაბირინთს, რომელზეც 
მუშაობს.  

• თითოეული დავალება შედგება 2 ცდისგან. თუ ბავშვი სწორად ასრულებს დავალებას 
დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში პირველივე ცდაზე, გადადით შემდეგ 
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დავალებაზე. თუ ბავშვი ვერ ამთავრებს ლაბირინთს დროის განსაზღვრულ 
მონაკვეთში პირველ ცდაზე, მიეცით ბავშვს მეორედ ცდის საშუალება.  

• გამოიყენეთ  #2 ფანქარი საშლელის გარეშე თითოეული დავალების 1 ცდის დროს, და 
წითელი ფანქარი საშლელის გარეშე თითოეული დავალების მე-2-ე ცდის დროს.  

• მაგალითი და პრაქტიკული სავარჯიშო წარმოდგენილია პასუხის ბუკლეტის მე-4-ე 
გვერდზე. სატესტო დავალებები იწყება მე-5-ე გვერდიდან.  

• მაგალითი და პრაქტიკული დავალება გამოიყენება ბავშვისთვის დავალების 
ასახსნელად და თვალსაჩინოებისათვის. თუ ბავშვმა ვერ გაიგო ინსტრუქცია ან 
დაბნეული ჩანს, კიდევ ერთხელ აუხსენით მას და მოახდინეთ დავალების 
შესრულების დემონსტრირება მაგალითის გამოყენებით. გადადით 1 დავალებაზე 
მხოლოდ მას შემდეგ რაც ბავშვი გაიგებს დავალებას.  

• თუ ბავშვი ლაბირინთში “გავლას” იწყებს ნებისმიერი სხვა ადგილიდან გარდა 
ისრისა, აძლევთ ბავშვს საშუალებას დაასრულოს დავალება და შემდეგ ამბობთ, 
გახსოვს, ისრიდან უნდა დაიწყო. 

• თუ ბავშვმა არ დაიწყო ლაბირინთში “გავლა” 90 წმ-ში 1-5 დავალებებისთვის და 
150წმ-ში 6-7 დავალებებისთვის, უბიძგეთ მას დაწყებისკენ და თქვით, დაიწყე და 
დახატე გზა რაც შეგიძლია მეტი წერტილის გავლით, ვიდრე დრო ამოიწურება.  

• შეახსენეთ ბავშვს არ მოაშოროს ფურცელს ფანქარი დავალების შესრულების დროს. 
თუ ბავშვი იღებს ფანქარს ფურცლიდან ამბობთ, გახსოვდეს, ფანქარი მუდმივად 
ფურცელზე უნდა იყოს, ეცადე ხელი არ აიღო. 

• პირველ ცდაზე, თუ ბავშვი მიხვდა, რომ შეეშალა და ცდილობს თავიდან დაიწყოს 
ლაბირინთის გავლა თქვით, შენ  არ შეგიძლია უკან დაბრუნება, წინ იარე და შეეცადე 
რაც შეიძლება მეტი წერტილების გავლით გაიარო ლაბირინთი. მეორე ცდის უფლება 
გექნება მას შემდეგ რაც დაამთავრებ ამ ცდას. 

• მეორე ცდაზე, თუ ბავშვი მიხვდა, რომ შეეშალა და ცდილობს თავიდან დაიწყოს 
ლაბირინთის გავლა უთხარით: შენ  არ შეგიძლია უკან დაბრუნება, წინ იარე და 
შეეცადე რაც შეიძლება მეტი წერტილების გავლით გამოხვიდე ლაბირინთი. 

• არ მისცეთ ბავშვს საშლელი. თუ ბავშვი გკითხავთ, რა უნდა ქნას იმ შემთხვევაში თუ 
შეეშალა უთხარით, არა უშავს, უბრალოდ გააგრძელე მუშაობა რაც შეგიძლია 
სწრაფად.  

ქულები 

• თითოეული ცდის შემდეგ ჩაწერეთ დავალების დასრულების დრო წამებში. წინასწარ 
განსაზღვრული დროის გავლის შემდეგ დასრულებულ დავალებაში იწერება 0 ქულა.  

• გამოიყენეთ ქულების მინიჭების გასაღები თითოული ლაბირინთის შესაფასებლად, 
რომელიც სუბტესტის ბოლოს სწორი პასუხების განყოფილებაშია წარმოდგენილი. 
პრაქტიკული ნაწილის სწორი პასუხები ასევე წარმოდგენილია ქულების გასაღებში. 



141 
 

• ცდა ითვლება სწორად შესრულებულად, თუ ბავშვი გაივლის ლაბირინთს 
კონკრეტული წერტილების გავლით დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში, უკან 
დაბრუნების ან ხაზის გადაკვეთის გარეშე. ბავშვმა ლაბირინთში გასავლელი გზა 
შესაძლებელია დაიწყოს ნებისმიერ ადგილიდან ისარსა და სწორი გზის პირველ 
წერტილს შორის და მაინც დააკმაყოფილოს სწორად შესრულების კრიტერიუმი.  

დავალება 1-7 

• მიანიჭეთ 4, 5, 6, 7, და 8 ქულა თუ ბავშვი სწორად ასრულებს დავალებას პირველივე 
ცდაზე დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში. შესაძლო დროის ბონუსის ქულების 
მისანიჭებლად ჩახედეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილს. მასში დროის ბონუსის ქულები 
წარმოდგენილია დავალების დამთავრების დროის ქვემოთ. დავალებების ჯამური 
ქულა მოიცავს ასევე დროის ბონუს ქულებს. ცხრილი გვ 256 
pirvelive cdazesworad Sesrulebuli labirinTis drois-binus qulebi 

 

Davaleba dro (wm) 4 
davalebis 

5 
dasrulebis 

6 
droiTi  

7 
diapazoni 

8 
wm-Si 

1. 120 21-120 16-20 11-15 6-10 0-5 

2. 120 26-120 16-25 11-15 6-10 0-5 

3. 120 26-120 16-25 11-15 6-10 0-5 

4. 120 51-120 31-50 21-30 11-20 0-10 

5. 120 51-120 31-50 21-30 11-20 0-10 

6. 180 101-180 71-100 31-70 16-30 0-15 

7. 180 116-180 71-115 31-70 16-30 0-15 

 

მიანიჭეთ 2 ქულა თუ ბავშვი ვერ ახერხებს დაასრულოს ლაბირინთი სწორად დროის 
განსაზღვრულ მონაკვეთში პირველ ცდაზე, მაგრამ სწორად ამთავრებს ლაბირინთს 
მიცემული დროის ფარგლებში მეორე ცდაზე.  

• მიანიჭეთ 0 ქულა თუ ბავშვი ვერც ერთ ცდაზე (ვერც პირველზე და ვერც მეორეზე) 
ვერ ახერხებს სწორად შეასრულოს დავალება წინასწარ განსაზღვრული დროის 
მონაკვეთში.  

ლაბირინთის მაქსიმალური ჯამური ქულა: 56 ქულა 

ქულების დამუშავება 

• ელითორნის ლაბირინთების (EMN) ჯამური ქულა დროის ბონუსის გარეშეა. (EMN) 
ჯამური ქულის გამოთვლისთვის, მიანიჭეთ 4 ქულა ბავშვს, თუ ის სწორად 
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ასრულებს დავალებას განსაზღვრულ დროში პირველივე ცდაზე, ხოლო მიანიჭეთ 2 
ქულა, თუ ბავშვი სწორად ასრულებს დავალებას განსაზღვრულ დროში მეორე 
ცდაზე. 0 ქულა ენიჭება ბავშვს, თუ იგი ვერ ასრულებს დავალებას დროის მოცემოლ 
მონაკვეთში ვერცერთ ცდაზე.  

ელითორნის ლაბირინთების (EMN) ჯამური ნედლი ქულა დროის ბონუსის გარეშე: 28 

პროცესზე დაკვირვება 

• შემოხაზეთ (Y ორ N) “დიახ” ან “არა” მოტორული გეგმის სვეტში, რათა მიუთითოთ 
გამოიყენა თუ არა ბავშვმა თითი ან ფანქარი ლაბირინთში გზის დასაგეგმად. 
გადაიტანეთ მონაცემები ფორმაში, პროცესზე დაკვირვების გრაფაში. 

• ჩაიწერეთ ლატენტური დრო წამებში თითოეული ცდისთვის. ლატენტური პერიოდი 
არის დრო, ინსტრუქციის მიცემის დამთავრებიდან (ბოლო სიტყვიდან) დავალების 
შესრულების დაწყებამდე. თუ ბავშვი არ ხაზავს გზას დროის ამოწურვამდე 
(მიუხედავად წაქეზებისა და შეხსენებისა 90 და 150 წამზე), ჩაიწერეთ ლატენტური 
დრო როგორც დავალების შესრულების მაქსიმალური დრო. გადაიტანეთ მონაცემები 
ფორმაში პროცესზე დაკვირვების გრაფაში.  

• ჩაწერეთ (N/Rან/ორ P), თითოეული ცდის შესაბამისად.  

 

შეცდომის ქულები 

• ბავშვმა დავალების შესრულების დროს შესაძლებელია დაუშვას 2 ტიპის შეცდომა: 
არადასჯადი და დასჯადი. ნებისმიერი დავალებისთვის არადასჯადი შეცდომის 
შედეგად არ იწერება 0 ქულა, მაშინ როდესაც დასჯადი შეცდომის შემთხვევაში 
იწერება 0 ქულა.  

• მოტორული უზუსტობა, უკუსვლა და ხაზის გადაკვეთის შეცდომების აღწერილობა 
და მათი შესაბამისი მაგალითები ქვემოთ არის მოყვანილი. თითოეული ცდის 
ადმინისტრირების დროს ჩაიწერეთ შეცდომების რაოდენობა ფორმაში, შეცდომების 
ქულების გრაფაში.  

• მოტორული უზუსტობის შეცდომა არადასჯადია და აღინიშნება მაშინ, როდესაც 
ბავშვის მიერ დახაზული გზა მცირედით გადასცდება  ლაბირინთის კედლებს 
შიგნით ან გარეთ. ნახეთ ილუსტრაცია. გვ257 

• უკუსვლის შეცდომა დასჯადია და იგი აღინიშნება ბავშვის მიერ ლაბირინთის 
დავალების შესრულების დროს უკუმიმართულებით, საწყისი ისრისკენ სვლაში. 
უკუსვლის შეცდომა აღირიცხება, თუ ბავშვი მიდის უკუმიმართულებით 
არაგადამკვეთი გზიდან (ალმასიდან). იხილეთ ილუსტრაცია გვ258 

• გადაკვეთის შეცდომა ასევე დასჯადია. იგი გვხვდება იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ბავშვი გადადის ლაბირინთის ბილიკს და კვეთს ბრილიანტს. იხ ილუსტარცია გვ258 
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• აუცილებელია განვასხვავოთ მოტორული უზუსტობის (არადასჯადი შეცდომა) 
შეცდომა და გადაკვეთის შეცდომა (დასჯადი). მოტორული უზუსტობის შეცდომის 
დროს ლაბირინთიდან გამოსასვლელის მიღწევა შესაძლებელია თუ ბავშვი არჩეული 
გზიდან ზემოთ მიმართულებით წავა, ხოლო გადაკვეთის შეცდომისას იგივე 
სტრატეგიით გამოსასვლელს ვერ მიაღევს.გვ. 258  

 

სუბტესტის ჩატარება 

8-16 წელი 

 მაგალითი 

ცდა 1 

დადეთ სასტიმულე წიგნის მე-4 გვერდი ბავშვის წინ. გადაკეცეთ ფურცლები ისე, რომ 
ბავშვი ხედავდეს მხოლოდ მე-4 გვერდს. მიუთითეთ 1 ცდაზე და თქვით, ხედავ ამ 
ლაბირინთს? ახლა გავივლი ლაბირინთს და გზაზე გადავხაზავ ორ წერტილს. დავიწყებ 
ისრიდან (ფანქარი მიიტანეთ საწყის ისართან), წავალ აქ (დახატეთ გზა წყვეტილი ხაზის 
გავლით პირველ წერტილამდე), და შემდეგ აქ (განაგრძეთ გზა მეორე წერტილამდე), შემდეგ 
აქ ზემოთკენ (განაგრძეთ გზა ლაბირინთის გასასვლელისკენ).  

გაჰყევით გზას კვალდაკვალ თითით და თქვით, ნახე, ყოველთვის თეთრი გზის კედლებში 
გავდივარ და არ ვკვეთ ალმასებს/ რომბებს (მიუთითეთ ალმასებზე/ რომბებზე).  არ 
ვბრუნდები უკან ასე (აჩვენეთ უკუსვლის შეცდომა ლაბირინთის ქვემოთ/უკან 
დაბრუნებით/გავლით). გავიარე ლაბირინთი ასე (აჩვენეთ თავიდან გზა). მე არ ამიღია 
ფანქარი ფურცლიდან ლაბირინთში გავლისას.  

თქვენი ფანქრის გამოყენებით უჩვენეთ ბავშვს არასწორი შესრულება როგორც ეს ნაჩვენებია 
4.6 ნახატზე (გვ 259). უთხარით: მე რომ წავსულიყავი ასე (მოხაზეთ გზა #1) ან გამეხვია აქეთ 
(მოხაზეთ გზა #2), შევძლებდი მხოლოდ ერთი წერტილის გავლას.  

გადადით მეორე ცდაზე (ნახატი 4.6) გვ 259. 

მიაწოდეთ ბავშვს წითელი ფანქარი საშლელის გარეშე, მიუთითეთ მეორე დავალებაზე და 
უთხარით, ახლა ეს სცადე. დაიწყე. 

 

სწორი პასუხი: უთხარით, სწორია, შენ გაიარე ორივე წერტილი. გადადით პრაქტიკულ 
დავალებაზე. 
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არასწორი პასუხი: შეასწორეთ შეცდომა დაუყოვნებლივ. გამოიყენეთ ლაბირინთი 
ინსტუქციის შემოწმებისათვის. გადადით პრაქტიკულ დავალებაზე.  

პრაქტიკული დავალება 

1 ცდა 

მიუთითეთ პირველი ცდის დავალებაზე, მიაწოდეთ ბავშვს #2 ფანქარი საშლელის გარეშე 
და უთხარით, მოდი ახლა სხვა ვცადოთ, ამჯერად გზა უნდა გაიარო სამი წერტილის 
გავლით. დაიწყე  

სწორი პასუხი: უთხარით, სწორია შენ გაიარე სამი წერტილი. გადადით პირველ 
დავალებაზე. 

არასწორი პასუხი: შეასწორეთ შეცდომა დაუყოვნებლივ. გამოიყენეთ ლაბირინთი 
ინსტუქციის შემოწმებისთვის. გადადით მეორე ცდაზე 

 

2 ცდა 

მიუთითეთ მეორე ლაბირინთზე, მიეცით ფანქარი საშლელის გარეშე და უთხარით, მოდი 
კიდევ ერთხელ ვცადოთ, გახსოვდეს სამი წერტილი უნდა გაიარო. დაიწყე.  

სწორი პასუხი: უთხარით, სწორია შენ გაიარე სამი წერტილი. გადადით პირველ 
დავალებაზე. 

არასწორი პასუხი: შეასწორეთ შეცდომა დაუყოვნებლივ. გამოიყენეთ ლაბირინთი 
ინსტუქციის კვლავ შემოწმებისთვის და განუმარტეთ ბავშვს დავალება, ვიდრე ბავშვი არ 
გაიგებს ინსტრუქციას. არ გადახვიდეთ ტესტის დავალებებზე, ვიდრე ბავშვი არ გაიგებს 
დავალების აზრს. თუ ხვდებით, რომ ბავშვისთვის მიუწვდომელია ტესტის ინსტრუქციები, 
შეწყვიტეთ სუბტესტის ჩატარება.  

 

დავალება 1 

ცდა 1 

გადაშალეთ პირველ დავალებაზე პასუხების წიგნის მე-5 გვერდზე. დარწმუნდით, რომ 
ბავშვი ხედავს მხოლოდ მე-5 გვერდს და იყენებს ფანქარს საშლელის გარეშე. უთხარით, 
„ახლა მინდა რომ კიდევ რამოდენიმე ლაბირინთი გააკეთო. არ დაგავიწყდეს წესები. შენ 
შეგიძლია დაათვალიერო გზა, მაგრამ როდესაც დაიწყებ გზის ხატვას, ფანქრი ფურცლიდან 
არ უნდა აიღო. არ შეგიძლია უკან დაბრუნება და ალმასების/ რომბების გადაკვეთა. თეთრი 
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გზის ჩარჩოებში უნდა დარჩე. ყოველთვის დაიწყე ლაბირინთის გავლა ისრიდან 
(მიუთითეთ ისარზე) და გამოდი ზედა მხარეს (აჩვენეთ ლაბირინთის ზედა მხარე თითის 
გავლებით).  

ამ შემთხვევაში გახსოვდეს, რომ სამი წერტილის გავლით უნდა გაიარო ლაბირინთი და 
იპოვო გასასვლელი. შეგიძლია მონიშნო გზა, როგორც კი მზად იქნები. დაიწყე.“ 

 

დაიწყეთ დროის აღრიცხვა. ჩაიწერეთ ლატენტური დრო (დროის ათვლის დაწყებიდან 
მოქმედების დაწყებამდე) და დასრულების დრო.  

სწორი პასუხი: გადადით მე-2 დავალებაზე 

არასწორი პასუხი: ჩაატარეთ მე-2 ცდა 

 

ცდა 2 

დატოვეთ ბავშვის წინ სასტიმულე წიგნის პირველი დავალება, მე-5 გვერდზე. მიეცით 
ბავშვს წითელი ფანქარი საშლელის გარეშე და უთხარით:„ახლა გაიარე [ჩასვით 
წერტილების ის რაოდენობა, რაც გაიარა ბავშვმა პირველ ცდაზე] წერტილი, აიღე წითელი 
ფანქარი და სცადე გაიარო ლაბირინთი სამი წერტილის გავლით. დაიწყე.“ 

დაიწყეთ დროის აღრიცხვა. ჩაიწერეთ ლატენტურიდრო (დროის აღრიცხვიდან მოქმედების 
დაწყებამდე) და დასრულების დრო.  

სწორი პასუხი: გადადით მე-2 დავალებაზე 

არასწორი პასუხი: გადადით მე-2 დავალებაზე. 

 

დავალებები 2-7 

ცდა 1  

გადაშალეთ/ გადაკეცეთ ფურცელი ისე, რომ ბავშვი ხედავდეს მხოლოდ იმ ფურცელს, 
რომელზეც მუშაობს და მიეცით ფანქარი #2 საშლელის გარეშე. მიაწოდეთ თითოეული ცდა 
ლაბირინთზე მითითებით და უთხარით: „ამჯერად/ ეს ლაბირინთი მინდა, რომ გააკეთო 
[უთხარით წერტილების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა დავალების სწორად 
შესასრულებლად] წერტილის გავლით. დაიწყე. „ 
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დაიწყეთ დროის აღრიცხვა. ჩაიწერეთ ლატენტური დრო (დროის ათვლის დაწყებიდან 
მოქმედების დაწყებამდე) და დასრულების დრო.  

სწორი პასუხი: გადადით შემდეგ დავალებაზე 

არასწორი პასუხი: ჩაატარეთ მე-2 ცდა. 

ცდა 2 

დატოვეთ გადაშლილი  დავალება. მიეცით ბავშვს წითელი ფანქარი საშლელის გარეშე და 
უთხარით:„ახლა გაიარე [უთხარით წერტილების ის რაოდენობა, რაც გაიარა ბავშვმა 
პირველ ცდაზე] წერტილი, აიღე წითელი ფანქარი და სცადე გაიარო ლაბირინთი [ჩასვით 
წერილების ის რაოდენობა, რაც საჭიროა სწორი შესრულებისთვის] წერტილის გავლით. 
დაიწყე.“ 

 

დაიწყეთ დროის აღრიცხვა. ჩაიწერეთ ჩაიწერეთ ლატენტური დრო (დროის ათვლის 
დაწყებიდან მოქმედების დაწყებამდე) და დასრულების დრო.  

სწორი პასუხი: გადადით შემდეგ დავალებაზე 

არასწორი პასუხი: გადადით შემდეგ დავალებაზე, თუ შეწყევტის კრიტერიუმები არ არის 
დაკმაყოფილებული.  
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ასო-ბგერების თანმიმდევრობა 

ასო-ბგერების თანმიმდევრობა წარმოადგენს ციფრების ჩამოთვლის ერთ-ერთ სუბტესტს. 
ბავშვი იმეორებს გარითმული და გაურითმავი ასო-ბგერების სერიას იმ თანმიმდევრობით, 
როგორც მას გამომცდელი უკითხავს.  

მასალები 

ადმინისტრირებისა და ქულების ჩატარების სახელმძღვანელო 

ანგარიშის ფორმა 

დასაწყისი  

ასაკი 6-16: დავალება 1 

შეწყვეტა  

შეწყვიტეთ თუ ბავშვი მიიღებს 0 ქულას დავალების ოთხივე ცდაზე.  

 

ზოგადი მითითებები 

• თითოეული დავალება შედგება 4 ცდისგან; 2 ცდა გაურითმავი თანხმოვნებითაა და 2 
ცდა კი - გარითმული თანხმოვნებით. თითოეული დავალებისთვის ჩაატარეთ 
ოთხივე ცდა.  

• წაკითხეთ თითოეული მწკრივი ხმამაღლა, ტემპით 1 ასო-ბგერა წამში. წაიკითხეთ 
ისე, რომ ბოლო ასოზე თქვენი ხმის ტონი დაქვეითდეს დასრულების ნიშნად. მიეცით 
დრო ბავშვს პასუხის გასაცემად.  

• არ გაიმეოროთ დავალების არც ერთი ცდა. თუ ბავშვი გთხოვთ, რომ გაიმეოროთ ცდა 
ამბობთ: „მოდი, მითხარი როგორც გახსოვს“ 

ქულები 

• თითოეულ ცდაში გაცემული სწორი პასუხისთვის მიანიჭეთ 1 ქულა, ხოლო 
არასწორი პასუხისთვის ან საერთოდ უპასუხოდ დარჩენილი დავალებისათვის - 0 ქულა.  

• ჯამური ნედლი ქულა ასოების რიგისთვის არ ჯამდება სუბტესტის ქულების 
დაჯამებით. გაურითმავი ასოების რიგსა და გარითმული ასოების რიგის ქულების 
დაანგარიშება ხდება ცალ-ცალკე.   

 

ქულების მინიჭება 
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• გაურითმავი ასოების  რიგის (LSN) ჯამური ნედლი ქულა მიიღება ყველა 
დავალებების 1 და 2 ცდის ქულების დაჯამებით. გაურითმავი ასოების რიგის ცდები 
წარმოდგენილია პასუხების ჩასაწერ ფორმაში.  

გაურითმავი ასოების  რიგის მაქსიმალური ჯამური ნედლი ქულა:16 ქულა 

• გარითმული ასოების რიგის  (LSC) ჯამური ნედლი ქულა მიიღება ყველა დავალების 
მე-3 და მე-4 ცდების ქულების შეჯამებით. გარითმული ასოების რიგის ცდები 
წარმოდგენილია პასუხების ჩასაწერ ფორმაში. 

გარითმული ასოების  რიგის მაქსიმალური ჯამური ნედლი ქულა :16 ქულა 

• გაურითმავი ასოების  ჩამოთვლის (LLSN) ყველაზე გრძელი ნედლი ქულა არის იმ 
ასოების რაოდენობა რამდენის გახსენებაც შეძლო ბავშვმა ბოლო დავალებისას და მიიღო 1 
ქულა. მაგ: თუ ბავშვმა გაიხსენა 7 გაურითმავი ასო ერთხელ და ვერ გაიხსენა მიწოდებული 
8 ასო ორივე ცდიდან, მაშინ გაურითმავი ასოების მაქსიმალური რაოდენობა (LLSN), 
მოცულობა არის 7.  

გარითმული ასოების  რიგის მაქსიმალური ნედლი ქულა : 9. 

• გარითმული ასოების  ჩამოთვლის (LLSR) ყველაზე გრძელი ნედლი ქულა არის იმ 
ასოების რაოდენობა რამდენის გახსენებაც შეძლო ბავშვმა ბოლო დავალებისას და მიიღო 1 
ქულა. მაგ: თუ ბავშვმა გაიხსენა 6 გარითმული ასო ერთხელ და ვერ გაიხსენა მიწოდებული 
7 ასო ორივე ცდიდან , მაშინ გარითმული ასოების მაქსიმალური რაოდენობა (LLSR),  
მოცულობა არის 6.  

პროცესზე დაკვირვება 

• ჩაწერეთ (DK, NR, SC, Rდა/ან P) სიტუაციის შესაბამისად, თითოეულ ცდაზე  

 

სუბტესტების ჩატარება  

6-16  წელი.დავალება 1-8 

უთხარით:„ახლა ჩამოგითვლი ასოებს. მომისმინე ყურადღებით და როდესაც დავამთავრებ 
გაიმეორე ზუსტად ისე, როგორც მე ვთქვი.“ გადადით დავალება 1-ზე. 

ჩაატარეთ ოთხივე ცდა თითოეული დავალებისთვის. გადადით შემდეგ დავალებაზე თუ 
შეწყვეტის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული. 

სწორი პასუხები 

დავალება ცდა სწორი 
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1 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

aq unda iyos asoebi qarTulad 
 
2 rigi 

2 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

3 rigi 

3 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

4 rigi 

4 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

5 rigi 

5 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

6 rigi 

6 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

7 rigi 

7 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

8 rigi 

8 cda1 
cda2 
cda3 
cda4 

9 rigi 

 

 



თავი II 

WISC-IV-ის დიზაინი და მიზანი 

  ბოლო 60 წლის განმავლობაში ვექსლერის ინტელექტის სკალა ბევრჯერ  განახლდა, 

რაც განაპირობა  ინტელექტის სფეროს კვლევების შედეგად დაგროვებული გამოცდილებისა 

და თანამედროვე საზოგადოების პრაქტიკული თუ კლინიკური საჭიროებების ასახვის 

აუცილებლობამ. აღნიშნული თავის დასაწყისში განხილული იქნება WISC-IV-ის 

წინამორბედები, შემდეგ კი განახლებული ვერსიის სტრუქტურაზე ვიმსჯელებთ, რომლის 

თითოეული სუბტესტი დეტალურად იქნება აღწერილი. 

 

WISC-IV-ის წინამორბედები 

  1949 წელს პირველად ადაპტირდა ვექსლერის სკალა.  აღნიშნულ ვერსიაში ( 

ვექსლერის ინტელექტის სკალა ბავშვებისათვის) განახლდა 1939 წელს შემუშავებული 

სკალის შემდეგი სუბტესტები - Information ინფორმაცია, Arithmetic არითმეტიკა, Picture 

Completion ნაკლული დეტალები,  Similarities მსგავსებები, Vcabulary ლექსიკონი, Digit Span 

ციფრების ჩამოთვლა, Comprehension მიხვედრილობა, Picture arrangement სიუჟეტური 

სურათების თანმიმდევრობა,  Block Design კუბების აწყობა, საგნის აწყობა object assembl, 

Coding კოდირება და დაემატა ლაბირინთების სუბტესტი.  აღნიშნული სუბტესტები იყოფა 

ვერბალურ და არავერბალურ განყოფილებებად.   ვექსლერის სკალა იძლევა  როგორც ცალ-

ცალკე -ვერბალური  და არავერბალური შესრულების ინტელექტის კოეფიციენტებს, ასევე 

ჯამურ ქულას.    

WISC-IV -ის სტრუქტურა 

  WISC-IVწარმოადგენს ზოგადი ინტელექტუალური ფუნქციონირების საზომს და 

გვთავაზობს 4 ინდექსის ქულას (ვერბალური გაგება Verbal Comprehension, პერცეპტული 

აზროვნება Perceptual Reasining,  მუშა მეხსიერება Working Memory და გადამუშავების 

სისწრაფე Processing Speed). ვერბალური და არავერბალური IQ-ისა და ინდექსის ქულის 



სტრუქტურა  პირველად WISC-III-ში გამოჩნდა, განახლებულ ვერსიაში კი მცირე 

ცვლილებები განიცადა. 

ინდექსების ტერმინოლოგია 

ვექსლერის განახლებულ ვარიანტში შეცვლილია კომპოზიტური ქულების ტერმინოლოგიაც. 

ეს ცვლილებები ასახავს სუბტესტებისა და კოგნიტური უნარების ბუნებას, რასაც 

თითოეული ინდექსი ზომავს. სულ გვაქვს 4 ინდექს ქულა, ესენია - ვერბალური გაგების 

ინდექსი (VCI), პერცეპტული აზროვნების ინდექსი (PRI), მუშა მეხსიერების ინდექსი (WMI), 

გადამუშავების სისწრაფის ინდექსი (PSI). ვერბალური გაგების ინდექსი მოიცავს ისეთი 

ვერბალური უნარების საზომ სუბტესტებს,  როგორიცაა მსჯელობა, გაგება და 

კონცეპტუალიზაცია. პერცეპტული მსჯელობისა და ორგანიზაციის საზომი სუბტესტები 

შედის პერცეპტული აზროვნების  ინდექსში. მუშა მეხსიერების ინდექსი მოიცავს 

ყურადღების, კონცენტრაციის და მუშა მეხსიერების საზომ სუბტესტებს, ხოლო 

გადამუშავების სისწრაფის ინდექსი გონებრივი და გრაფომოტორული გადამუშავების 

სისწრაფეს აფასებს.  

 

ვერბალური გაგების ინდექსი პერცეპტული აზროვნების ინდექსი 

 

 

  

 

 

 

 

 

მსგავსებები Similarities 

ლექსიკონი Vocablary 

მიხვედრილობა 
Comprehension 

ინფორმაცია Information 

სიტყვის გამოცნობა 
Word Reasoning 

კუბების აწყობა Blocl 
Design 

დასურათებული 
ცნებები Picture Concepts 

სააზროვნო მატრიცები 
Matrix Reasoning 

ნაკლული დეტალები 
Picture Completion 

  



 

 

მუშა მეხსიერების ინდექსი                          გადამუშავების სისწრაფის ინდექსი 

 

  

 

 

 

 

 

 

სუბტესტების ტერმინოლოგია 

  სუბტესტები იყოფა ორ კატეგორიად : ძირითადი და დამატებითი სუბტესტები. 

კომპოზიტური ქულების გამოსათვლელად იყენებენ ძირითად სუბტესტებს, დამატებითი 

სუბტესტები კი იმ შემთხვევებში ტარდება, როცა გამომცდელს ესაჭიროება დამატებითი 

ინფორმაცია ბავშვის კოგნიტური უნარების შესახებ (მაგალითად, როცა ძირითადი 

სუბტესტებით მიღებული შედეგები შეუსაბამობაშია ერთმანეთთან). საჭიროების 

შემთხვევაში, შესაძლებელია  დამატებითმა სუბტესტებმა ჩაანაცვლოს ძირითადი.  

 

ცხრილი :  აბრევიატურები WISC-IV-ის სუბტესტებისთვის 

  WISC-IVშედგება 10 ძირითადი და 5 დამატებითი სუბტესტისაგან. ლექსიკონი, 

მსგავსებები და გაგება  ის ძირითადი სუბტესტებია, რომლებიც იძლევიან ვერბალური 

გაგების ინდექსს. კუბების აგება, დასურათებული ცნებები და სააზროვნო მატრიცები  კი 

ციფრების ჩამოთვლა 
Digit Span 

ასო-ციფრის 
თანმიმდევრობა Letter-

number sequencing  

არითმეტიკა Arithmetic 

 

კოდირება Coding 

სიმბოლოს ძიება 
Symbol Search 

სიმბოლოების წაშლა 
Cancellation 



პერცეპტული აზროვნების ინდექსს ქმნიან. ციფეების ჩამოთვლა და ასო-ციფრის 

თანმიმდევრობა მუშა მეხსიერების სუბტესტებია, კოდირების და სიმბოლოების ძიების  

ქულები კი გადამუშავების სისწრაფის ინდექსს აყალიბებენ.  

  დამატებით სუბტესტებს მიეკუთვნება -  ინფორმაცია, სიტყვის გამოცნობა, ნაკლული 

დეტალები, არითმეტიკა და წიმბოლოების წაშლა.   ინფორმაცია და სიტყვის გამოცნობა 

ვერბალური გაგების   სუბტესტებია, ნაკლული დეტალები პერცეპტული აზროვნების 

ინდექსს ქმნის, არითმეტიკა - მუშა მეხსიერების, ხოლო სიმბოლოებს წაშლა  გადამუშავების 

სისწრაფის  ინდექსია.  

  სუბტესტებისა და კომპოზიტური ქულების გარდა, WISC-IV მოიცავს 7 

პროცესუალურ ქულას. ამ ქულების მოპოვება არ საჭიროებს დამატებით ადმინისტრაციულ 

პროცედურებს. ისინი გამოიყენება ბავშვის ტესტური შესრულების შესახებ უფრო 

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მაგალითად, თუ გამომცდელს აინტერესებს 

გაზრდილი მუშა მეხსიერების შესაძლო გავლენა ბავშვის შესრულებაზე, იგი შეადარებს 

წაღმა და უკუღმა თანმიმდევრობით ციფრების ჩამოთვლის ორიცესორულქულებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ 5 პროცესუალური ქულა ქმნის სკალირებულ ქულებს, 

კომპოზიტური ქულების დათვლისას ისინი ვერ ჩაანაცვლებენ ძირითადი და დამატებითი 

სუბტესტების ქულებს. ქვემოთ მოცემულია პროცესორულიქულების სია: 

                             პროცესუალური  ქულა აბრევიატურა                                   

კუბების აწყობა  დროითი ბონუსის გარეშე                                        (BDN) 

ციფრების გამეორება სწორი თანმიმდევრობით                                 (DSF) 

ციფრების გამეორება უკუთანმიმდევრობით                                        (DSB) 

Longest digit span forward                                                                         (LDSB) 

Longest digit span backward                                                                        (LDSB) 

Cancellation random                                                                                     (CAR) 

 Cancellation structured                                                                                 (CAS) 



WISC-IV-ის მიზნები 

  ნეიროფსიქოლოგიის, სკოლის ფსიქოლოგიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის 

ლიტერატურაზე დაყრდნობით შემუშავდა ვექსლერის სკალის ხუთი ძირითადი მიზანი. 

ესენია : 

 თეორიული საფუძვლების ინსტრუმენტის განახლება. 

 თეორიული სარგებლის გაზრდა 

 შესაბამისობს კვლევითი მიზნებისთვის 

 ფსიქომეტრული სფეროს გაუმჯობესება 

 Increase user-friendliness. 

 

 

თეორიული საფუძვლების ინსტრუმენტის განახლება 

 

ვექსლერის ინტელექტის სკალის წინა ვერსიებში (WAIS – III; WPPSI – III) წარმოდგენილი 

იყო ახალი სუბტესტები  ფლუიდური აზროვნების, მუშა მეხსიერებისა და გადამუშავების 

სისწრაფის შესაფასებლად.  

 

ფლუიდური აზროვნება  

რიგი თეორიები კოგნიტური ფუნქციონირების შესახებ ხაზს უსვამს ფლუიდური 

აზროვნების მნიშვნელობას. აღნიშნული უნარის შესაფასებელი დავალებები მოიცავს 

აბსტრაქციებით და წესებით მანიპულირების, ლოგიკური აზროვნების და განზოგადების 

პროცესებს.  

WISC – IV გვთავაზობს ფლუიდური ინტელექტის საზომ 3 ახალ სუბტესტს , ესენია - matrix 

reasoning, picture concepts (სურათის კონცეპტები) და სიტყვის გაგება ( word reasoning). 

სიტყვის გაგება და სურათის კონცეპტები ადაპტირდა  WPPSI – III-ის საფუძველზე, ხოლო 

matrix reasoningWAIS – III -ის).  

 

 

 



მუშა მეხსიერება 

 

მუშა მეხსიერება წარმოადგენს ინფორმაციის ცნობიერებაში აქტიურად შენახვის უნარს, 

რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია გარკვეული გონებრივი ოპერაციებისა და 

მანიპულაციების განხორციელება და შედეგის მიღება.  სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა, რომ 

მუშა მეხსიერება ფლუიდური აზროვნებისა და სხვა მაღალი რანგის კოგნიტური პროცესების 

აუცილებელი კომპონენტია. იგი უმნიშვნელოვანესია დასწავლის პროცესშიც. 

 

წინა ტესტებთან შედარებით  WISC – IV-ის სპეციფიკა იძლევა საშუალებას უფრო 

სრულყოფილად შეფასდეს მუშა მეხსიერება. WISC – IV-ში ადაპტირდა და გაერთიანდაWAIS 

– III -ის ასო-ციფრის შესაბამისობის სუბტესტი.  ამასთან, ის  ქვეტესტი, რომელიც 

მათემატიკურ ცოდნას მოითხოვდა, გახდა უფრო მეტად შესაბამისი ასაკთან. შესრულებისას 

მუშა მეხსიერების გამოყენების მოთხოვნაც უფრო გაიზარდა.  

 

 

გადამუშავების სისწრაფე 

თანამედროვე კვლევები ცხადყოფს, რომ ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარე 

დაკავშირებულია ვერბალურ მოქნილობასთან, კითხვის უნარსა და შენახული კოგნიტური 

რესურსების საფუძველზე აზროვნებასთან და მაღალი დონის ფლუიდური დავალებების 

შესასრულებლად მუშა მეხსიერების ეფექტურ გამოყენებასთან. გადამუშავების სისწრაფე 

კოგნიტური ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი სფეროა და მისი საზომები მოცემულია WAIS 

– III, WISC – IV და WPPSI – III -ის ტესტებში.  გადამუშავების სისწრაფე მოწყვლადია ისეთი 

ნევროლოგიური მდგომარეობების დროს, როგორიცაა ეპილეფსია, ყურადღების დეფიციტისა 

და ჰიპერაქტივობის სინდრომი და ტვინის ტრავმული დაზიანება.  

ბავშვებში  გადამუშავების სისწრაფის შეფასებას დიდი როლი ენიჭება,  რადგან იგი მჭიდრო 

კავშირშია ნევროლოგიურ განვითარებასთან, სხვა კოგნიტურ უნარებთან , დასწავლასთან..  

აღნიშნული კოგნიტური პროცესის გამოკვლევა კარგ სურათს იძლევა  ცენტრალური 

ნერვული სისტემის კავშირებისა და მიელინიზაციის პროცესის ასაკობრივი ცვლილებების  

შესახებ. კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიის კლინიკური კვლევების შედეგად გამოიკვეთა 

ურთიერთკავშირი ისეთ ცვლადებს შორის, როგორიცაა მუშა მეხსიერება, აზროვნება და 



გადამუშავების სისწრაფე. მაგალითად, რაც უფრო მაღალია გადამუშავების სისწრაფე, მით 

უფრო ნაკლებია მოთხოვნა მუშა მეხსიერების გამოყენებაზე და აზროვნების პროცესი მით 

უფრო გაადვილებულია. 

ახალი სუბტესტი - სიმბოლოების წაშლა, წარმოადგენს WISC – IV -ის  დამატებით, 

გადამუშავების სისწრაფის სუბტესტს.  

 

 

კლინიკური სარგებლის გაზრდა 

ჯგუფური კვლევები 

 

სკალის კლინიკური სარგებლის გასაზრდელად ჩატარდა 16 ჯგუფური კვლევა. კვლევაში 

მონაწილეობდა შემდეგი ჯგუფები : 1. მაღალი კოგნიტური რესურსის მქონე ბავშვები. 2. 

მენტალური შეფერხების მქონენი.   3. მსუბუქი ან საშუალო მენტალური შეფერხების  

ბავშვები. 4. დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვები. 5. ყურადღების დეფიციტისა და 

ჰიპერაქტივობის მქონენი. 6. ბავშვები, რომლებსაც ჰქონდათ როგორც დასწავლის უნარის 

დარღვევის, ასევე ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის დიაგნოზი. 7. 

ექსპრესიული და შერეული ტიპის მეტყველების დარღვევის დიაგნოზის მატარებლები. 8. 

აუტიზმის მქონე ბავშვები. 9. ასპერგერის დიაგნოზის მქონენი. 10. ბავშვები, რომლებსაც 

თავის ტვინის დაზიანება ჰქონდათ მიღებული. 11. ბავშვები მოტორული პრობლემებით.  

 

 მიღწევის საზომების სტატისტიკური (linkage) ბმული/ 

  ინსტრუქციები 

 საჭიროების შემთხვევაში რთული ინსტრუქციების სხვა სიტყვებით ჩანაცვლება და 

ბავშვისთვის უფრო გასაგები ენით მიწოდება უნდა მოხდეს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ბავშვის 

განვითარების დონის გათვალისწინებით,  შეიძლება არასწორი გრამატიკული ენით 

ლაპარაკი უფრო ეფექტური იყოს. 

 



 სასწავლო პუნქტები, კითხვები და მინიშნებები (prompt)  

  WISC – IV-ში მოცემულია თითოეული სუბტესტის სასწავლო, სავარჯიშო პუნქტები 

და ნიმუშები. ზოგიერთ შემთხვევაში აუცილებელია დამატებითი კითხვების დასმა 

ბავშვისთვის იმის გასარკვევად, ხომ არ არის არაზუსტი პასუხი ბავშვის მწირი სამეტყველო 

ლექსიკონის შედეგი. თუ ბავშვი შეცდომებს უშვებს ასო-სიტყვის შესაბამისობის, სურათის 

დასრულების და სურათის კონცეპტების სუბტესტებში, გამომცდელს შეიძლება დამატებითი 

კითხვებისა და მინიშნებების გამოყენება დასჭირდეს.  სკალაში სასწავლო პუნქტების, 

კითხვებისა და მინიშნებების რაოდენობის გაზრდის მიზანი  ისაა, რომ ბავშვმა უკეთ გაიგოს 

დავალება და გამომცდელმა მისი შესაძლებლობების უფრო ზუსტად ამსახველი სურათი 

მიიღოს.  

 

ქულების გამოთვლის  კრიტერიუმები 

  იმ სუბტესტებისთვის, რომლებიც უფრო ზუსტ და მიახლოებულ პასუხებს 

საჭიროებს, ბევრი კვლევა ჩატარდა,  რათა ზუსტად განესაზღვრათ შესაძლო პასუხების 

მისაღები ვარიანტები. ბავშვების შეზღუდული ლექსიკა გათვალისწინებულია დათვლის 

კრიტერიუმებში და შესაბამისად ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ ყურადღება ექცევა იმას, 

თუ რას გულისხმობს ბავშვი და არა იმას, თუ როგორ გადმოსცემს სათქმელს.  

   

შესრულების დრო 

  იმ სუბტესტებში, რომელთა ძირითადი ფუნქციაც გადამუშავების სისწრაფის უნარის 

შეფასება არ არის, დროით შესრულებაზე აქცენტი უფრო ნაკლებად კეთდება შემდეგი 

ცვლილებების გამო : 1. სკალიდან ამოიღეს სიუჟეტური სურათების თანმიმდევრობა, საგნის 

აწყობა და ლაბირინთების სუბტესტები.   2.  კუბების აწყობის სუბტესტში ის პუნქტები, 

რომლებსაც დროითი ბონუსები ახლდა, მკვეთრად შემცირდა. 3. არითმეტიკის სუბტესტში 

დროითი ბონუსის ქულები მთლიანად ამოიღეს. 

   



ტესტური მატერიალი 

   

ფსიქომეტრიული მახასიათებლების გაუმჯობესება 

ნორმები 

  დროთა განმავლობაში პუნქტები და დათვლის წესები შეიძლება შეიცვალოს.  

კვლევები ცხადყოფს, რომ ძველი ნორმები იძლევა ინტელექტის ტესტების  

გადაჭარბებულად მაღალ ქულას. ტესტური ქულა უნდა ეფუძნებოდეს ნორმატიულ 

ინფორმაციას, რაც შესაბამისი პოპულაციისთვის არის რეპრეზენტატული. 

  WISC – IV-ის ნორმატული მონაცემები 2001-2002 წწ. შემუშავდა.  ნიმუშში 

გათვალისწინებულია  დემოგრაფიული ცვლადები - ასაკი, სქესი, ეთნიკურობა, მშობლების 

განათლების დონე და  გეოგრაფიული საცხოვრებელი  ზონა. 

 

ვალიდობისა და სანდოობის მონაცემები 

 ვალიდობისა და სანდოობის განახლებული მონაცემები მოიცავს ხუთ განსხვავებულ 

ასაკობრივ ჯგუფს - 6 :0 – 7:11;  8:0 – 9:11;  10:0 – 111:11;  12 :0 – 13:11;  14:0 – 16:11.  მონაცემთა 

ბაზა შემუშავდა წინა სკალების კორელაციური კვლევის შედეგებისსაფუძველზე.  

ვალიდობის მონაცემთა ბაზა ეფუძნება ფაქტორული ანალიზის კვლევებს და კლინიკური და 

არაკლინიკური ბავშვების მონაცემების შედარებებს. კვლევებისა და მათი შედეგების 

დეტალური აღწერა წარმოდგენილია წიგნის მე4 და მე5 თავებში.  

   

ზედა და ქვედა ზღვრები (floors and ceilings) 

  სუბტესტების ზედა და ქვედა ზღვრების მიმართ გაზრდილი ყურადღების მიზანია 

ფართო რანგის კოგნიტური უნარების შეფასება, რაც სხვადასხვა ასაკზე ვრცელდება და 

მოიცავს როგორც  6 წლის საშუალო გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვის შეფასებას, ასევე 

16 წლის, ინტელეტუალურად დაჯილდოებული ბავშვის უნარების გამოკვლევასაც. ამ 



უნარების უფრო ადეკვატურად შესაფასებლად სკალას დაემატა როგორც უფრო მარტივი, 

ასევე რთული სუბტესტებიც. მაგალითად, სურათის პუნქტები დაემატა ლექსიკონის 

სუბტესტს, ხოლო სიმბოლოს ძიების სუბტესტს დაემატა უფრო რთული დავალებები კარგი 

განვითარების ბავშვებისთვის. DSM-IV-ის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმის საფუძველზე 

შემუშავდა მონაცემები როგორც საშუალო ან მსუბუქი გონრებრივი შეფერხების მქონე 

ბავშვებისათვის, ასევე ინტელექტუალურად დაჯილდოვებული ბავშვებისთვისაც.  WISC – 

IV-ის სუბტესტების გაუმჯობესებული ზღვრები საშუალებას იძლევა უფრო ზუსტად 

შეფასდეს კოგნიტური ფუნქციონირება იმ ბავშვებისა, რომლებიც კოგნიტური განვითარების 

მაღალ საფეხურზე არიან.  

 

ITEM BIAS 

  WISC – IV-ის ცალკეული პუნქტების შესარჩევად გამოყენებულია პუნქტის შეფასების 

თანამედროვე მეთოდოლოგია. ფორმალური ექსპერტული შეფასებისა და სტატისტიკური და 

bias analyses ემპირიული მონაცემების საფუძველზე პრობლემატური პუნქტები სკალიდან 

ამოიღეს. საწყის ეტაპზე WISC – IV-ის- სუბტესტები და პუნქტები პოტენციური bias-ს, 

კულტურული განახლების (cultural obsolescence) , შინაარსის შესაბამისობის და კლინიკური 

სარგებლიანობის კუთხით განიხილეს.  შემდეგ კი , პროექტის სტადარტიზაციის ფაზაში, 

შინაარსისა  და bias ექსპერტებმა (content and bias experts) გადაარჩიეს პრობლემატური 

სუბტესტები. 

  ტრადიციული Mantel-Henszel bias analysis  და item response theory bias analyses 

შედეგებიდან გამომდინარე,  შემუშავდა დამატებითი მონაცემები პოტენციურად 

პრობლემური პუნქტებისათვის. სტანდარტიზაციის ფაზის შემდეგ ეს პროცედურები 

განმეორდა თითოეული სუბტესტისათვის საბოლოო ვერსიის პუნქტების განსასაზღვრად. 

 

User friendliness გაზრდა 

 



  ტესტირების დრო 

  ხუთი კომპოზიტური ქულის მისაღებად WISC – IV მოითხოვს 10 სუბტესტის 

ჩატარებას,WISC – III-ში  კი ამისათვის 12 სუბტესტი იყო გამოყოფილი. (ჯამური ქულა და 4 

ინდექს ქულა ქმნიან კომპოზიტურ ქულებს).  ძირითადი სუბტესტების ჩატარების დრო  

ორივე სკალაში მსგავსია, თუმცა განსხვავებულია დამატებითი დროითი ჩარჩო.  WISC – III -

ში დამატებითი ადმინისტრაციული დრო 10 – 15 წუთი იყო,  WISC – IV-ში კი იგი შეიძლება 

შეიცვალოს ჩატარებული სუბტესტების და ბავშვის ისეთი ინდივიდუალური 

მახასიათებლების გათვალისწინებით, როგორიცაა ასაკი, შესაძლებლობების დონე, 

მოტივაცია და ყურადღება.  

  ცხრილში 2.2 მოცემულია ის დროები, რომლებიც სტანდარტიზაციის დროს 

დასჭირდათ ბავშვებს სუბტესტების შესასრულებლად. ნორმატიული ჯგუფის ბავშვების 50 % 

-მა 67 წუთის ფარგლებში შეასრულა 10 სუბტესტი,  90 %-მა კი 94 წთ-ის. მაღალი 

ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე მონაწილეების ჯგუფში (INTELECTUALLY 

GIFTED) 50 %-მა 79 წთ-ის ფარგლებში გაართვა დავალებებს თავი, ხოლო 90%-მა - 104 წთ-ის. 

მესამე ჯგუფში კი, რომელშიც მენტალური შეფერხების დიაგნოზის მქონე ბავშვები 

შედიოდნენ, 50 %-მა 50 წთ-ის განმავლობაში, ხოლო 90%-მა მაქსიმუმ 60წთ მოანდომა 

სუბტესტების შესრულებას. 

  WISC – IV-ში კოგნიტური უნარების შეფასების გარდა მნიშვნელოვანია ისეთი 

სფეროების შეფასებაც, როგორიცაა მიღწევა, მეტყველება, მეხსიერება, სოციალურ-ემოციური 

განვითარება და ადაპტური ქცევა. ახალ სკალაში ტესტირების შემცირებული დრო 

გამომცდელს აძლევს დამატებითი დროის გამოყენების შესაძლებლობას აღნიშნული 

სფეროების შესაფასებლად.  

   

ჩატარების პროცედურები 

  ახალ სკალაში  დაიხვეწა ინსტრუქციებიც და ისინი უფრო ლაკონური და ადვილად 

გასაგები გახდა. შეიცვალა სტიმულების წიგნიც ისე, რომ გვერდები ბავშვისკენ არის 

შებრუნებული და ამასთან შემცირებულია იმის შესაძლებლობაც, რომ გამომცდელმა 



შემთხვევით გადაფაროს ბავშვის მხედველობის არე და ამით ხელი შეუშალოს შესრულების 

პროცესს.  

   

დამატებითი სუბტესტები 

  ზოგიერთ სიტუაციაში გამომცდელმა შეიძლება ძირითადი სუბტექსტის 

დამატებითით ჩანაცვლება არჩიოს. მაგალითად, მოტორული სიძნელეების მქონე ბავშვის 

შეფასების დროს კუბების აგების ნაცვლად შესაძლებელია ჩატარდეს სურათების 

დასრულების ან კოდირების სუბტესტები. თუმცა, ჩანაცვლების გადაწყვეტილება უფრო 

მეტად უნდა ემყარებოდეს კლინიკურ საჭიროებასა და შესაბამისობას, ვიდრე გამომცდელის 

არჩევანს. თითოეული ინდექს ქულისთვის არსებობს მინიმუმ ერთი დამატებითი სუბტესტი, 

თუმცა ჯამური ქულის მისაღებად შესაძლებელია მაქსიმუმ ორი  ჩანაცვლების დაშვება. 

 

 

რეორგანიზაციის სახელმძღვანელო 

   

  WISC – IV მოიცავს 2 სახელმძღვანელოს - ჩატარების (ადმინისტრაციის) და ქულების 

სახელმძღვანელოს. მათში მოცემულია სრული ინფორმაცია სუბტესტების ჩატარების, 

ქულების დათვლის და ანგარიშის ფორმის მომზადების შესახებ.  1-5 თავებში მოცემულია 

ფსიქომეტრული და ტექნიკური ინფორმაცია ,  ინტერპრეტაციასა და ანალიზს კი მე11-ე თავი 

ეთმობა.  

 

ანგარიშის ფორმის რეორგანიზაცია 

  თითოეული სუბტესტისათვის ჩატარებისა და დათვლის წესები მოცემულია 

ანგარიშის ფორმაში.  



თავი 10 

WISC – IV-ის ვალიდობის მონაცემები 

ტესტის შინაარსზე დაფუძნებული მონაცემები 

  ტესტის შინაარსისა და კონსტრუქტის ურთიერთობის შესწავლა აუცილებელია მისი 

ვალიდობის შესაფასებლად. შინაარსის ვალიდობის მონაცემები არ ეფუძნება სტატისტიკასა 

და ემპირიულ შემოწმებას. ვალიდობა იზომება იმით, თუ რამდენად ადეკვატურად ასახავს 

და რამდენად არის შესაბამისობაში ტესტის პუნქტები   იმ თვისებასთან თუ ფუნქციასთან, 

რომლის შესაფასებლადაც შეიქმნა. ტესტის შინაარსი მოიცავს პუნქტების ფორმატსა და 

სიტყვიერფორმულირებებს, ისევე როგორც ქულების დათვლისა და ჩატარების 

პროცედურებს. 

  WISC – IV -ში შინაარსის რევიზიის მიზანი იყო იმაში დარწმუნება, რომ 

პროცესორული სუბტესტები და ქულები იძლევა დამატებით ინფორმაციას ტესტის 

შესრულებასთან დაკავშირებით. ბევრი პროცესორული ქულა წარმოადგენს ძირითადი და 

დამატებითი სუბტესტების ვარიაციას, სადაც შეცვლილია დავალების წარდგენისა და 

პასუხის ფორმატი. 

  პროცესორული ქულები შეიქმნა იმისთვის, რომ გამომცდელს გაადვილებოდა 

კოგნიტური პროცესების სუბკომპონენტების ერთმანეთისგან გარჩევა (მაგ. სიტყვის აღდგენა, 

ვერბალური გამოხატვა, ვიზუალურ-მოტორული კოორდინაცია) . ზოგიერთი 

პროცესორული ქულა ასახავს ისეთ მოქმედებებს, როგორიცაა პასუხების თვითკორექცია, 

ძებნის სტრატეგიები, შეცდომის ტიპები, გამეორებები..  

 

პასუხებთან დაკავშირებული მონაცემები 

  პასუხების ვალიდობის მონაცემები იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენად 

იყენებს ბავშვი მოსალოდნელ კოგნიტურ პროცესებს დავალებების შესრულებისას. ამ ტიპის 

მონაცემების მიღება საჭიროებს ფსიქომეტრულ ანალიზს.  



  WISC – IV-ის პასუხებთან დაკავშირებული მონაცემები ეხება პროცესორული 

სუბტესტების უმეტესობასაც, რომლებიც წარმოადგენენ ძირითადი და დამატებითი 

სუბტესტების ვარიაციებს (მაგ. ლექსიკონის მრავლობითი არჩევანი, კუბებ აგების 

მრავლობითი არჩევანი. (Vocabulary  multiple choice, block design multiple choice).ვინაიდან 

პროცესორული ქულები არ აფასებს ზუსტად იმავე კონსტრუქტებს, რასაც მისი შესაბამისი 

ძირითადი თუ დამატებითი სუბტესტები, ამიტომ პასუხების ვალიდობის შესახებ 

მონაცემების არსებობა ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია. ვალიდობის შესახებ მონაცემები 

მიღებულ იქნა სკალის დახვეწის პროცესში, ტესტის ემპირიული და ხარისხობრივი 

შემოწმებების შედეგად. სტადნდარტიზაციის საფეხურზე ინიშნავდნენ დავალებების შესახებ 

ბავშვების რეაქციებსა და კომენტარებს. 

 

ინტერნალურ სტრუქტურაზე დაფუძნებული მონაცემები 

კორელაციური კვლევები 

  Campbell& Fiske -მ შემოგვთავაზეს მულტიმეთოდურ, მულტითვისობრივ მატრიცაში 

კორელაციების ინტერპრეტაციის თეორიული მეთოდოლოგია კონვერგენტული(convergent) 

და დისკრიმინაციული (discriminant) ვალიდობისმონაცემების მისაღებად. მეთოდოლოგია 

ეფუძნება მატრიცაში კორელაციური პატერნების კვლევას, სადაც მნიშვნელოვნად მაღალი 

კორელაციები (კონვერგენტული ვალიდობა) are predicted for some variables and relatively high 

correlations (convergent validity) are predicted for other variables. პირველადი ჰიპოთეზის 

მხარდამჭერი მონაცემები მიმართებების შესახებ იძლეოდა კონსტრუქტული ვალიდობის 

ქულებს.  

  კონვერგენციული და დისკრიმინაციული ვალიდობის შესახებ მონაცემები მიიღეს 

WISC – IV-ის ინტეგრირებული სკალური ქულების კორელაციური პატერნების 

გამოკვლევების შედეგად. ჩატარდა 2 კორელაციური კვლევა (N = 730). თითოეული კვლევის 

შედეგებში ასახულია მონაცემები ყველა ასაკისა თუ ინდივიდუალური ასაკობრივი 

ჯგუფისთვის. ასაკობრივი ჯგუფებისათვის საშუალო კორელაციები დაითვალეს ფიშერის Z -

ით. პირველი კორელაციური კვლევის მიზანი იყო ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების 



სკალირებული ქულებისადა სკალირებული პროცესორული ქულების ერთმანეთთან 

მიმართებების შეფასება. მეორე კვლევა კი ჩატარდა სკალირებული პროცესორული ქულების 

ინტერკორელაციების შესასწავლად. მნიშვნელოვნად მაღალი კორელაციები 

(კონვერგენტული ვალიდობა) are predicted for some variables and relatively high correlations 

(convergent validity) are predicted for other variables. პირველადი ჰიპოთეზის მხარდამჭერი 

მონაცემები მიმართებების შესახებ იძლეოდა კონსტრუქტული ვალიდობის ქულებს.  

 

 

 ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების სკალირებულ ქულებსა და სკალირებულ      

პროცესორულ ქულებს შორის კორელაციები 

პირველადი ჰიპოთეზა შემუშავდა ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების სკალირებულ 

ქულებსა და სკალირებულ პროცესორულ ქულებს შორის კორელაციების გათვალისწინებით. 

ნავარაუდევი იყო, რომ  1.  ყველა ქულა აჩვენებდა გარკვეული ხარისხის კორელაციას 

სხვებთან მიმართებაში, რადგან ყველა ქულა ზომავდა ზოგადი ინტელექტის ფაქტორს.   2. 

მცირე გამონაკლისების გარდა, ერთი სფეროს შიგნით თითოეულ სკალირებულ ქულას 

ექნებოდა უფრო მაღალი კორელაცია სხვა ქულებთან, ვიდრე განსხვავებული სფეროს 

ქულებთან. ამ ჰიპოთეზის თანახმად, კორელაცია მსგავსებებსა და ინფორმაციულობას შორის 

იქნებოდა უფრო მაღალი (ორივე წარმოადგენს ვერბალური სფეროს სუბტესტებს) , ვიდრე 

ინფორმაციულობასა და კუბების აწყობის სუბტესტებს შორის.  3. კორელაციები ძირითადი 

და დამატებითი სუბტესტების სკალირებულ ქულებსა და იმ პროცესორული  სუბტესტების 

სკალირებულ ქულებს შორის, რომლებიც მათ ადაპტაციასა და ვარიაციებს წარმოადგენდნენ, 

უნდა ყოფილიყო მაღალი. აღნიშნული ჰიპოთეზები არ ვრცელდებოდა წერითი 

არითმეტიკისა და arithmetic process approach-ზე. ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების 

სკალირებული ქულების საშუალო კორელაციები წარმოდგენილია ცხრილში 10.1. 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველა საშუალო კორელაცია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 

აღმოჩნდა. გამონაკლისი იყო ზოგიერთი კორელაცია cancellation-ის სკალირებულ ქულებსა 

და სხვა ქულებს შორის.  



ვერბალური სფეროს სკალირებული ქულები მაღალი კორელაციებით ხასიათდება, 

გამონაკლისს წარმოადგენს  word reasoning-ის, მსგავსებებისა და გაგების სკალირებული 

ქულების კორელაციები. მათ შორის კორელაცია საშუალოდან მაღალ დონემდე იყო. 

ვერბალურ სფეროში ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების სკალირებული ქულები ასევე 

საშუალოდან მაღალ კორელაციებში იყვნენ იმ სკალირებულ პროცესორულ ქულებთან, 

რომლებიც მიღებულ იქნა არითმეტიკის,  წერითიარითმეტიკის სუბტესტებიდან და 

არითმეტიკის პროცესორული მიდგომიდან.  არითმეტიკის სკალირებული პროცესორული 

ქულა და წერითი არითმეტიკის ქულა უფრო ნაკლებად მოითხოვს მუშა მეხსიერების 

ჩართულობას, ვიდრე მუშა მეხსიერების სფეროს სხვა სუბტესტები . ამასთან, არითმეტიკა 

მოითხოვს სმენით გაგებასა და გადამუშავებას, რითიც შეიძლება აიხსნას ის, რომ მას მაღალი 

კორელაცია აქვს ვერბალური სფეროს ძირითად და დამატებით სუბტესტებთან და დროითი 

ბონუსის მქონე არითმეტიკის სკალირებულ პროცესორულ ქულასთან.  

Picture concept-ისა და elithorn mazes-ის სკალირებულ ქულებს შორის კორელაციებს თუ არ 

ჩავთვლით, პერცეპტულ სფეროში კორელაციები საშუალოდან მაღალ დონემდეა. 

პერცეპტული და ვერბალური სფეროების სკალირებულ ქულებს შორის კორელაციების 

უმრავლესობაკი საშუალო ხარისხისაა. პერცეპტულ სფეროში ძირითადი და დამატებითი 

სუბტესტების სკალირებულ ქულებს შორის დაბლიდან საშუალომდე კორელაციებიც 

გამომჟღავნდა, ხოლო მუშა მეხსიერების სფეროს სკალირებულ ქულებთან მათი კორელაცია 

ზოგიერთ შემთხვევაში მაღალი აღმოჩნდა.  

მუშა მეხსიერების სფეროში ინტრასფერული კორელაციები საშუალოდან მაღალ დონემდე 

მერყეობს. თუმცა, ზოგიერთი ინტერსფერული კორელაცია მუშა მეხსიერების სკალირებულ 

ქულებსა და სხვა სფეროების ძირითად და დამატებით სკალირებულ ქულებს შორის ასევე 

საშუალო ან მაღალი დონისაა. დაბალი ხარისხის ინტრასფერული კორელაცია დაფიქსირდა 

მხოლოდ digit span-სა და spatial span-ს შორის. აღნიშნული სურათი ამტკიცებს მუშა 

მეხსიერების ორი, განსხვავებული კომპონენტის არსებობას. 

სწრაფი გადამუშავების სფეროში კორელაციევუ ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების 

სკალირებულ ქულებსა და პროცესორულ სკალირებულ ქულებს შორის საშუალო და მაღალი 



ხარისხისაა. დაბალი ხარისხის ინტრასფერულიკორელაცია გამოვლინდა symbol, search-ის და 

cancellation Random-ის სკალირებულ ქულებს შორის.  

როგორც მოსალოდნელი იყო, ძირითადი და დამატებითი სუბტესტების სკალირებულ 

ქულებსა და მათი შესაბამისი პროცესორული სუბტესტების  სკალირებულ ქულებს შორის 

კორელაციები იყო საშუალო ან მაღალი. ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა 

მცირე კორელაცია ციფრების ჩამოთვლის  სკალირებულ ქულასა და spatial span-ის 

სკალირებულ პროცესორულ ქულას შორის. ეს დავალებები გვთავაზობენ უნიკალურ 

ინფორმაციას მუშა მეხსირების შესახებ. კორელაციების აღნიშნული პატერნი შეესაბამება 

ვერბალური და ვიზუალურ-სივრცითი მუშა მეხსიერების განსხვავებულ კომპონენტებს. 

ამგვარად,  განსხვავებული სენსორული ინფუთის მოდალობების (სმენითი და ვიზუალურ-

სივრცითი) მუშა მეხსიერების დავალებები  სხვადასხვა, საფუძვლადმდებარე კოგნიტური 

პროცესების შეფასებაზეა მიმართული.  

ცხრილი 10.1. 

 

სკალირებული პროცესორული ქულების ინტერკორელაციები 

  პირველადი ჰიპოთეზები შემუშავდა სკალირებული პროცესორული ქულების 

ინტერკორელაციების გათვალისწინებით. ამასთან, მოსალოდნელი იყო, რომ სფეროს შიგნით 

სკალირებულ პროცესორულ ქულებს ექნებოდათ უფრო მაღალი კორელაციები 

ერთმანეთთან, ვიდრე სხვა სფეროს პროცესორულ ქულებთან. სკალირებული 

პროცესორული ქულების საშუალო ინტერკორელაციები მოცემულია ცხრილში 10.2. 

  სტატისტიკურად, სკალირებული პროცესორული ქულების თითქმის ყველა 

ინტერკორელაცია მნიშვნელოვანია ისევე, როგორც ინტრასფერული კორელაციები. 

  ვერბალურ სფეროში პროცესორული სკალირებული ქულები ძირითადად მაღალ 

კორელაციაში არიან ერთმანეთთან და ასევე არითმეტიკისა და მისი ადაპტაციებიდან 

მიღებულ სკალირებულ ქულებთან. ვერბალურ სფეროში ყველა კორელაცია მაღალია, 



გამონაკლისს წარმოადგენს PICTURE vocabulary multiple choice-ის და გაგების სკალირებულ 

ქულებს შორის კორელაცია, რომელიც საშუალო ხარისხისაა.  

  პერცეპტულ სფეროში სკალირებული პროცესორული ქულების ინტერკორელაციები 

საშუალო ან მაღალია. დაბალი კორელაცია გამოვლინდა elithorn mazes-ის და block design-ის 

დავალებების შესრულების ამსახველ პროცესორულ ქულებს შორის. საშუალო დონის 

კორელაცია აღმოჩნდა ვერბალური და მუშა მეხსიერების სფეროების სკალირებულ 

პროცესორულ ქულებს შორის. შედარებით დაბალი კორელაცია elithorn mazes-ისა და სხვა 

პროცესორულ ქულებს შორის შეიძლება დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ elithorn mazes 

წარმოადგენს პერცეპტული პრობლემის გადაჭრის დავალებას, რომელიც უფრო ზუსტად 

აფასებს აღამსრულებელი ფუნქციებს (დაგეგმვა, თვითმონიტორინგი, იმპულსის შეკავება), 

ვიდრე სხვა  სუბტესტები. პერცეპტული და მუშა მეხსიერების სფეროების სკალირებულ 

პროცესორულ ქულებს შორის საშუალო კორელაციები შესაძლოა დაკავშირებული იყოს 

ფლუიდური აზროვნების დავალებებში მუშა მეხსიერების  როლთან.  

  მუშა მეხსიერების სფეროში სკალირებული პროცესორული ქულები უფრო მაღალ 

კორელაციაშია იმავე სფეროს ქულებთან. გამონაკლისს წარმოადგენს კორელაცია spatial span-

სა და სხვა  ინტრასფერულ ქულებს შორის, რაც შესაძლოა ვერბალური და ვიზუალურ-

სივრცითი მუშა მეხსიერების კომპონენტების დივერგენტულ ბუნებას უკავშირდებოდეს. 

  სწრაფი გადამუშავების სფეროში მაღალია კორელაცია cancellation random-სა და 

cancellation structured scaled პროცესორულ ქულებს შორის. კორელაციები ამ ქულებსა და 

coding copy სკალირებულ ქულებს შორის საშუალოდან მაღალ დონემდეა.coding copy-ს 

სკალირებული ქულა ასევე საშუალო კორელაციაშია block design-ის სკალირებულ 

ქულასთან, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ნელი პპერცეპტული გადამუშავება და 

ვიზუომოტორული ინტერგრაცია შეიძლება აისახოს block design-ის დაბალ ქულაში. 

საშუალო კორელაცია coding copy-სა და  არითმეტიკის სხვადასხვა სკალირებულ 

პროცესორულ ქულებს შორის, ამ საკითხის უფრო ღრმა შესწავლას მოითხოვს. 

  ცხრილში F12 – F22, მოცემულია 11 წლის ასაკობრივი ჯგუფის ქულების 

ინტერკორელაციები. ეს მონაცემები მხარს უჭერს ვარაუდს, რომ კოგნიტური სფეროს 

სკალირებული პროცესორული ქულები უფრო მაღალ კორელაციაში არიან ერთმანეთთან, 



ვიდრე სხვა სფეროების სკალირებულ ქულებთან და იძლევა მონაცემებს სკალირებული 

პროცესორული ქულების როგორც კონვერგენტული, ასევე დისკრიმინაციული ვალიდობის 

შესახებ. 

  სკალირებული პროცესორული ქულების უმეტესობა შემუშავდა იმისთვის, რომ უკეთ 

განერჩიათ ის კოგნიტური კომპონენტები, რაც ჩართულია ძირითადი თუ დამატებითი 

სუბტესტების შესრულებაში.  ზოგიერთი პროცესორული ქულის კონკრეტულ სფეროში 

არსებობის აუცილებლობა განაპირობა იმან, რომ ისინი იძლევა ინფორმაციას ამ სფეროს 

სუბტესტების შესახებ მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეუძლიათ ისეთი უნარების შეფასება, 

რაც სხვა სფეროსთან უფრო მეტად არის დაკავშირებული. მაგალითად, coding recall ზომავს 

შემთხვევით დასწვალას (მეხსიერების ერთ-ერთი ასპექტი). მიუხედავად ამისა, იგი 

გადამუშავების სისწრაფის სფეროშია ჩასმული, რადგან იძლევა დამატებით ინფორმაციას 

კოდირების - გადამუშავების სისწრაფის საზომის შესახებ. Elithorn mazes შეიქმნა 

კონკრეტული აღმასრულებელი ფუნქციების შესაფასებლად, მაგრამ პერცეპტული 

დავალებების შესრულების ახსნის პოტენციური როლის გამო მოთავსებულია პერცეპტულ 

სფეროში. 

ცხრილი 10.2 

 

 

სხვა ცვლადებთან კავშირების მონაცემები 

  ტესტურქულებსა და მასთან დაკავშირებულ ექსტერნალურ ცვლადებს შორის 

კავშირების კვლევა იძლევა დამატებით მონაცემებს სკალის ვალიდობის შესახებ. ამ ტიპის 

ანალიზი სასარგებლოა იმის კვლევისთვის, თუ რამდენად ზომავს ესა თუ ის ტესტი 

სასურველ უნარს და დაკავშირებულია თუ არა იმ ცვალდებთან, რომელთან კავშირიც იყო 

მოსალოდნელი. 



  ვალიდობის შესახებ მონაცემები ორ კატეგორიად იყოფა. პირველი ნაწილი ეფუძნება 

სკალის ინტეგრირებულ, სპეციალურ ჯგუფურ კვლევებს, რომლებიც WISC IV-ის დახვეწის 

მიზნით ტარდებოდა. ზოგიერთი სპეციალური ჯგუფი კი სხვა მიზნით შეიქმნა.  

სპეციალური ჯგუფური კვლევები 

  WISC IV-ის ინტეგრირებული ვალიდობის შესახებ მონაცემები მიღებულ იქნა 

სპეციალური ჯგუფური კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით. ამ კვლევების ერთ-ერთი 

მიზანი სკალირებული პროცესორული ქულების კლინიკური სარგებლიანობის დადგენაც 

იყო.  

  სპეციალური ჯგუფური კვლევების ძირითადი მიზანი იყო იმის გამოკვლევა, თუ 

რამდენად იძლეოდა სკალირებული პროცესორული ქულები კოგნიტური უნარების და 

ბავშვების ქცევითი თავისებურებების ვალიდურ საზომებს. მონაცემები მოცემულია10.4 – 10. 

15 ცხრილებში. აღნიშნული კვლევების შედეგების მონაცემები მოიცავს ჯგუფის საშუალო 

ქულებსაც.  

  13-15 წლის ბავშვების ჯგუფური კვლევის მონაცემებმა უფრო დახვეწა WISC IV-ის 

ინტეგრირებული პროცესორული ქულები. კვლევის მონაწილეების დემოგრაფიული 

მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 10.3. 

საშუალო გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვები 

  WISC IV-ი ჩაუტარდა 7-იდან 16 წლამდე, საშუალო გონებრივი შეფერხების 

დიაგნოზის მქონე 33 ბავშვს. ამ ჯგუფში შედიოდნენ ისეთი ბავშვებიც, რომლებსაც 

აღნიშნული დიაგნოზი არ ჰქონდათ, თუმცა კოგნიტური უნარების სტანდარტიზებულ 

საზომში მიღებული ქულა 3-4 სტანდარტული დევიაციით ჩამოუვარდებოდა ნორმას. 

ცხრილში 10.4 მოცემულია მათი საშუალო სკალირებული პროცესორული ქულები. 

  ტესტის შედეგები მიუთითებდა იმაზე, რომ გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვები 

განსაკუთრებით ცუდად ასრულებენ ისეთ დავალებებს, რომლებიც შეძენილი ცოდნის, 

სიმბოლური და ვიზუალურ-სივრცითი აზროვნების გამოყენებასთან არისდაკავშირებული. 

აღსანიშნავია, რომ თუმცა საშუალო გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვების კომპოზიტური 



ქულები  შეესაბამება გონებრივი შეფერხების დიაგნოზს, ეს ბავშვები სპეციფიკურ  

სუბტესტში (მაგ. Cancellation-ში) უფრო მაღალ ქულას იღებენ.მოულოდნელად მაღალი ქულა 

არ უნდა მოდიოდეს წინააღმდეგობაში დიაგნოზთან. გონებრივი შეფერხების 

სადიაგნოსტიკოდ ჯამური ქულა საუკეთესო ინდიკატორია. 

კითხვის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვები  

  კითხვის უნარის დარღვევის მიზეზები უცნობია, თუმცა გამოყოფენ შემდეგ რისკ-

ფაქტორებს : გენდერს და კითხვის ან მეტყველების შეფერხებისა თუ  დარღვევის ოჯახურ 

ისტორიას.  

               კითხვის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებს  აღენიშნებათ ვერბალურად 

გაშუალებული კოგნიტური უნარების შესუსტება. ამ კონტინგენტში ხშირია ფონემატური 

ცოდნის, ფონოლოგიური გადამუშავების და სწრაფი ავტომატური დასახელების 

სირთულეები. Wolf & bowers -მა შემოგვთავაზეს ორმაგი დეფიციტის ჰიპოთეზა, რომლის 

თანახმადაც სწრაფი ავტომატური დასახელებისა და ფონოლოგიური უნარების 

კომბინირებული დეფიციტი იწვევს კითხვის სხვადასხვა სახის სირთულეებს. კვლევები 

ასევე ცხადყოფს, რომ კითხვის დარღვევის მქონე ბავშვებს ფონოლოგიური ხანმოკლე და 

მუშა მეხსიერების ( იგულისხმება ციფრებით ან სიტყვებით გაშუალებული მუშა მეხსიერების 

დავალებები) სირთულეებიც შეიძლება ჰქონდეთ.  

  ცხრილში 10.5 მოცემულია კითხვის უნარის დარღვევის მქონე და საკონტროლო 

ჯგუფის ბავშვების საშუალო სკალირებული პროცესორული ქულები. აღნიშნული 

მონაცემებიც ამტკიცებს მუშა და ხანმოკლე მეხსიერების შესაძლო როლს კითხვის 

სირთულეებში. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფები ერთმანეთისგან არ განსხვავდებოდნენ spatial 

span backward-ის მონაცემებით, რაც შესაძლოა იმის მანიშნებელი იყოს,რომ კითხვის უნარის 

დარღვევის მქონე ბავშვები ვიზუალურ-სივრცითი ხასიათის მუშა მეხსიერების დავალებებს 

უკეთ ართმევენ თავს, ვიდრე ციფრებზე ან სიტყვებზე დაფუძნებულ მუშა მეხსიერების 

დავალებებს. თუმცა ეს ჰიპოთეზები საჭიროებს უფრო სიღრმისეულ გამოკვლევას.  

კითხვისა და წერის გამოხატული დარღვევები 



წერის დარღვევის მქონე ბავშვების უმეტესობას კითხვის უნარის დარღვევაც ახასიათებს. 

ცხრილში 10.6 მოცემულია ზემოთ ნახსენები,კომორბიდული დიაგნოზის მქონე  და 

საკონტროლო ჯგუფების მონაცემები. 

მათემატიკური უნარების დარღვევის მქონე ბავშვები 

  აღნიშნული დარღვევა სკოლის მოსწავლეთა დაახლოებით 5 %-ს 

ახასიათებს.გავრცელებულობის თვალსაზრისით  გოგოებსა და ბიჭებს შორის  

მნიშვნელოვანი განსხვავება არ ფიქსირდება. დარღვევა დაკავშირებულია ბაზისური 

მათემატიკური ფაქტების, გამოთვლებისა და მათემატიკური ანგარიშის დროს 

კომპენსატორული სტრატეგიების გამოყენების სირთულეებთან.  

  ცხრილში 10.7მოცემულია საკონტროლო ჯგუფისა და მათემატიკური უნარების 

დარღვევის მქონე ბავშვების მონაცემები. 

  შედეგები ცხადყოფს, რომ  ბავშვები ცუდად ასრულებენ ბაზისური მათემატიკური 

ფაქტებისა და ანგარიშის დავალებებს. ამასთან, მათემატიკურ სირთულეებთან მუშა 

მეხსიერების  პრობლემებიც არის დაკავშირებული. იმისთვის, რომ უფრო სანდო 

მონაცემებით ვილაპარაკოთ მუშა მეხსიერების, sequential reasoning-ის და სიმბოლური 

რეპრეზენტაციების კავშირებზე მათემატიკურ სირთულეებთან, უფრო მეტი კვლევაა საჭირო. 

                           წერის, კითხვისა და მათემატიკური უნარების დარღვევების მქონე ბავშვები 

  აღნიშნული ჯგუფის ბავშვების მონაცემები 10.8 ცხრილშია ნაჩვენები.  დასწავლის 

უნარის დარღვევის მქონე ბავშვების შედეგებიც მიუთითებს  ხანმოკლე და მუშა მეხსიერების 

სფეროებში სირთულეებზე. ამასთან, ბავშვები უკეთ ართმევენ თავს ვიზუალურ-სივრცითი 

მუშა მეხსიერების დავალებებს, ვიდრე სმენითი მუშა მეხსიერების ამოცანებს. აღსანიშნავია 

ისიც, რომ დარღვევის მქონე ყველა ჯგუფი არითმეტიკულ სირთულეებს ავლენდა. - 

ADHD და დასწავლის უნარის დარღვევა 

  ამ ორი მდგომარეობის კომორბიდულობა ყურადღების ქრონიკულ პრობლემებს 

უკავშირდება. ჰიპერაქტიული და იმპულსური ქცევა შეიძლება იყოს ან არც იყოს 



წარმოდგენილი. DSM-IV-TR-ის თანახმად, ეს უკანასკნელი არ არის აუცილებელი 

კრიტერიუმი ADHD-ის დიაგნოზის დასასმელად.  

  SWANSON-ის აზრით,  ამ მდგომარეობების ერთმანეთისგან გამიჯვნა შესაძლებელია 

სხვადასხვა სუბტესტების პროფილების ანალიზით.  მაგალითად, როგორც კვლევებმა აჩვენა, 

კითხვის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვები სირთულეებს ავლენენ 

დასახელების,ფონემატური ცოდნის, ვერბალური მეხსიერებისა და ვერბალური მოქნილობის 

დავალებებში, ADHD-ის მქონენი კი ვერბალური მეხსიერების ისეთ სუბტესტებში, 

რომლებიც დაგეგმვასა და ორგანიზებას მოითხოვს. 

  კვლევაში მონაწილეობენ როგორც დასწავლის,ასევე ADHD-ის მქონე 

ბავშვები.შედეგებმა აჩვენა, რომ ორივე ჯგუფის დაახლოებით 88% ტესტირების დროს 

ADHD-ის სიმპტომებს ავლენდა. შედეგები მოცემულია 10.9 ცხრილში.  

   

 

 

 

ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვები 

            ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და 

მოზრდილების ნეიროფსიქოლოგიურმა გამოკვლევებმა გვიჩვენეს, რომ მათ აქვთ დეფიციტი 

: in vigilance(barkley; anastopulos, guevremont, & fletcher), ხანმოკლე მხედველობით 

მეხსიერებაში(Kataria, Hall, Wong, & Keys, 1992), ვერბალურ მეხსიერებასა(Barkley et al.; 

Loge,Staton, & Beatty,1990)  და სმენით მუშა მეხსიერებაში(Cohen, 1997; Muit-

broaddus,Rosenstein, Medina, & Soderberg, 2002 ). ნეიროფსიქოლოგიური კლევის შედეგად , 

ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვებში ასევე შენიშნეს 

შენელებული მოტორული რეაქცია. (Nigg, Blaskey, Huang-Pollack, & Rappley, 2002) 

            ზოგიერთმა მკვლევარმა ივარაუდა, რომ ყურადღების დეფიციტისა და 

ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვებს შესაძლოა ჰქონოდათ პრობლემები 



აღმასრულებელი ფუნქციების ზოგიერთ ასპექტებში, მაგ.: კოგნიტური დაგეგმვა.  ამ 

საკითხზე ჩატარებული კვლევების შედეგები ძალიან მრავალფეროვანია და მერყეობს 

კვლევის პროცესსში შემოტანილი დავალებების მოთხოვნების მიხედვით (e.g. Kibby, Cohen, 

& Hynda, 2002; Nigg et al., 2002). ამ უკანასკნელმა კვლევამ დაადგინა კავშირი აღმასრულებელ 

ფუნქციონირებასა და ადაპტურ ქცევას შორის ADHD-ს მქონე ბავშვებში. 

            ისევე როგორც, LD/ADHD-ის კვლევებში, ამ შემთხვევაშიც ირჩევდნენ ADHD-ს 

მრავალი სხვადასხვა სუბტიპის მქონე ბავშვებს ( პრედომინანტურად უყურადღებო, 

პრედომინანტურად ჰიპერაქტიურ -იმპულსური, კომბინირებული და ა.შ.)  შერჩეული 

ბავშვების დაახლოებით 69% იღებდა მედიკამენტებს ტესტირების პროცესსში,  ADHD-ს 

სიმპტომოლოგიის გამო.   

ADHD-ს მქონე ბავშვების ჯგუფისა და საკონტროლო ჯგუფის საშუალოებს შორის 

მნიშვნელოვანი განსვლა დაფიქსირდა შემდეგ სუბტესტებში : ინფორმაცია მრავალარჩევითი 

პასუხებით, არითმეტიკა დროითი ბონუსით, არითმეტიკული გადამუშავების სტრატეგია - 

ნაწილი ა , წერითი არითმეტიკა და კოდირება-კოპირება. ეს შედეგები გვიჩვენებს, რომ 

ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვებს აქვთ : 

ვერბალური მეხსიერების, სმენითი მუშა მეხსიერებისა და გრაფომოტორული სისწრაფის 

პრობლემები.  

ასევე უნდა ავღნიშნოთ, რომ CAS- ში, LD/ADHD -ის და ADHD-ის ჯგუფების შედეგები არ 

განსხვავდებოდა საკონტროლო ჯგუფის შედეგებისგან. თუმცაღა ზემოთაღნიშნულმა 

ჯგუფმა აჩვენა უფრო დაბალი შედეგი CAR-ში, საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. 

შემდეგმა კვლევებმა უნდა დაადგინონ თუ რა კავშირშია შესრულების დონე (კვლევის 

შედეგად მიღებული ქულა) , ADHD-ს სუბტიპთან და დასწავლის დარღვევის 

კომორბიდულობასთან.  

 

ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვები 

            დსმ 4 -ის მიხედვით, ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებს (ELD) 

აქვთ მნიშვნელოვნად დაბალი შედეგები ექსპრესიული მეტყველების შეფასებისას, ამის 



ფონზე კი რეცეპტული მეტყველება და არავერბალური ინტელექტის განვითარების დონე  

შესამჩნევად მაღალია. მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებს აქვთ ფსიქიატირული 

სიმპტომატიკის განვითარების მაღალი რისკი  (Beitchman et al., 2001; Toppelberg & Shapiro, 

200)  და ასევე ხშირად აქვთ პრობლემები აკადემიური უნარების ათვისებისას (Young et al., 

2002) . კვლევის მიხედვით, მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვების დაახლოებით 20%-ს  

შემდეგში აღენიშნება ინტელექტუალური დეფიციტი. ამავე კვლევის მიხედვით, ასეთ 

ბავშვების 69%-ს ჰქონდა აკადემიური სირთულეები, რაც გამოიხატებოდა კლასში ჩარჩენაში, 

სპეციალური მასწავლებლის დახმარების საჭიროებასა და ბავშვის რესურს ოთახში 

გადაყვანაში.  

            მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ აეთ ბავშვებს 

პრობლემები აქვთ უფრო ვერბალური დავალებების შესრულებისას და ნაკლებად 

არავერბალურ დავალებებში.  კვლევის მიხედვით, მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვეს 

აქვთ მუშა მეხსიერების დეფიციტი (Botting & Conti-Ramsden, 2001; Cohen, 1997; Gillam, 

Cowan, & Marler, 1998) . ასევე ისეთი კოგნიტური რესურსების მენეჯმენტის დეფიციტი, რაც 

დაკავშირებულია მეტყველების გადამუშავებასთან და მუშა მეხსიერებასთან. 

            WISC-4 ით შეფასდა ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე  27 ბავშვი, ასაკი: 6-

14 წ.  ცხრილი 10.11 გვიჩვენებს ELD- ს მქონე ბავშვების ჯგუფისა და საკონტრლო ჯფის 

საშუალოებს შორის განსვლას. 

            ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის ჯგუფსა და საკონტროლო ჯგუფს შორის 

მნიშვნლოვანი სხვაობა დაფიქსირდა შემდეგ სუბტესტებში : მსგავესებები მრავალარჩევითი 

პასუხებით, ლექსიკონი მრავალარჩევითი პასუხებით, სურათების ლექსიკონი 

მრავალარჩევითი პასუხებით, ვიზუალური ციფრების რიგი (visual digit span), letter span 

nonrhyming,  ასო-ციფრის თანმიმდევრულობის გადამუშავების სტრატეგია ( letter-number 

sequencing process approach), არითმეტიკა დროითი ბონუსით, არითმეტიკული 

გადამუშავების სტრატეგია - ნაწილი ბ და კოდირება-კოპირება.  ეს შედეგები ადასტურებს იმ 

ჰიპოთეზას, რომ მექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებს შესაძლოა 

მოზარდობაშიც გაუჭირდეთ ისეთ დავალებებთან გამკლავება, რომელიც მოითხოვს : 

ვერბალურ მსჯელობას, დასკვნების გამოტანას, თანმიმდევრულ აზროვნებას(მსჯელობას). 



            კვლევის მიხედვით, ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვების მუშა 

მეხსიერების დეფიციტი ვრცელდება მხოლოდ აუდიტორულ-ვერბალურ დავალებებზე და 

ნაკლებად ვიზუალურ-სივრცით დავალებებზე. ეს დასკვნა ეთანხმება წინა კვლევის შედეგს, 

რომლის მიხედვითაც მეტყველების დეფიციტი გავლენას ახდენს მხოლოდ ვერბალური მუშა 

მეხსიერებაზე და არ უკავშირდება მხედველობით-სივრცით მუშა მეხსიერებას. (Nation.,1999) 

რეცეპტულ-ექსპრესიული (შერეული) მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვები 

რეცეპტულ-ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებს აქვთ მნიშვნელოვნად 

დაბალი შედეგები რეცეპტული და ექსპრესიული მეტყველების შესაფასებელ 

ინსტრუმენტებში, ვიდრე არავერბალური ინტელექტის შესაფასებელ ტესტში.  

WISC-4 -ით შეფასდა რეცეპტულ-ექსპრესიული მეტყველების დარღვევის ( RELD) მქონე 39 

ბავშვი , ასაკი : 6-16 წ.  კვლევაში მონაწილეობას არღებულობდნენ ტოტალურად 

არავერბალური ბავშვები. ცხრილი 10.12 გვიჩვენებს შერეული მეტყველების დარღვევის 

მქონე ბავშვების ჯგუფისა და საკონტროლო ჯგუფის საშუალოებს შორის განსხვავებას.  

ამ ორი ჯგუფის საშუალოებს შორის მეტწილად განსხვავება აღინიშნებოდა ვერბალურ და 

მუშა მეხსიერების სუბტესტებში. ასევე მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ამ ორი ჯგუფის 

საშუალოები კოდირება-კოპირების სუბტესტში. შედარებით ნაკლები განსხვავება იყო 

შერეული მეტყველების დარღვევისა და საკონტროლო ჯუფის საშუალოებს შორის კუბების 

აწყობის სუბტესტში.  

ექსპრესიული მეტყველების დარღვევისა და რეცეპტულ-ექსპრესიული მეტყველების 

დარღვევის მქონე ბავშვების გამოკლვევის შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ RELD-ს მქონე 

ბავშვებს ELD-ს მქონე ბავშვებისგან განსხვავებით აღენიშნებათ კოგნიტური 

ფუნქციონირების გლობალური დეფიციტი.  შესაბამისად, შერეული  მეტყველების 

დარღვევის მქონე ბაშვების კოგნიტური დეფიციტი ვრცელდება იმ დავალებებზეც, რაც არ 

არის ვერბალური ბუნების (perceptual reasoning, ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფე ). 

შერეული მეტყველების დარღვევის მქონე ჯგუფის გლობალური კოგნიტური დეფიციტი 

დაკავშირებულია რეცეპტული მეტყველების დარღვევის სირთულესთან, შესაბამისად 

ბავშვების ვერ იგებენ დავალების მოთხოვნებს და ვერ ითვისებენ ახალ ინფორმაციას.  



 

თავის ტვინის ტრავმული დაზიანების მქონე  ბავშვები 

           შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების განათლების აქტის მიხედვით, 

ტვინის ტრამვული დაზიანება ეს არის ტვინის შეძენილი დაზიანება, რომელიც იწვევს 

ადამიანის ფიზიკური და კოგნიური ფუნქციონირების ნაწილობრივ, ან ტოტალურ 

შეზღუდვას. ტვინის რამვული დაზიანების მქონე ბავშვებს აქვთ  ADHD-სთან და 

დეპრესიასთან დაკავშირებული ფსიქიატრული სიმპომატიკის განვითარების მაღალი რისკი. 

მათ ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროებათ სპეციალური განათლება. ტვინის ტრამვული 

დავაზიანების მქონე ბავშვებს ხშირად გადაამისამართებენ ხოლმე ფსიქოლოგებთან და 

ნეიროფსიქოლოგებთან გამოკვლევაზე. სპეციალისტმა უნდა იცოდეს თუ რა ზეგავლენას 

ახდენს თავის ტვინის დაზიანება ინტელექტუალურ, აკადემიურ განვითარებასა და 

ნეიროფსიქოლოგიურ ფუნქციონირებაზე და მიაწოდოს ინფორმაცია ბავშვის მშობლებსა და 

ოჯახს.  

            თავის ტვინის დაზიანების შედეგად გამოწვეული უარყოფითი შედეგები 

ხანგრძლივობით ხასიათდება და მოიცავ კოგნიტური ფუნქციონირების საკმაოდ 

მრავალფეროვან  ასპექტებს : მეტყველება, ყურადღება, მესიერება, აზროვენბა, ინფორმაციის 

გადამუშავების სისწრაფე, ვიზუალური აღქმა და ა.შ.  თუმცაღა თავის ტვინის ტრამვული 

დაზიანების ირგვლივ ჩატარებული ადრეული კვლევების შედეგები  არაერთგვაროვნებით 

ხასიათდება , რაც დაკავშირებული იყო : მეთოდოლოგიურ სიმწირესთან, ბავშვების 

პრემორბიდული ინტელექტის დონის არცოდნასთან, თავის ტვინის დიფუზურობასთან.  

თუმცაღა, შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტრამვის შემდგომი უარყოფითი 

შედეგების ხანგრძლივობა და მრავალფეროვნება დამოკიდებულია დაზიანების 

მდებარეობაზე, სიმძიმესა და ასაკზე, როდესაც მოხდა ეს ტრამვული დაზიანება (Anderson et 

al., 2000; Duncan et al., 1995; Ewing-Cobbs &Barnes, 2002; Slomine et al., 2002; Tremont et al., 1999; 

Veger et al., 2000) 

           თავის ტვინის დაზიანება შესაძლოა გამოიწვიოს თავი ღია, ან დახურულმა ტრამვამ. 

ღია ტრამვა ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს თავის ქალის ჩონჩხის მოტეხილობა-

დაზიანებას, დახურული ტრამვა კი არა. უფრო ხშირია თავის ტვინის დახურული დაზიანება 



და ეს შედეგად იწვევს ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფის შენელებას, პრობლემებს 

მხედველობით გადამუშავებაში, მხედველობით-სივრცით და მხედველობით-მოტორულ 

უნარებსა და აბსტრაქტულ აზროვნებაში.  

            Wisc-4 -ით შეფასდა თავის ტვინის ტრამვული დაზიანების მქონე 37 ბავშვი, ასაკი : 6-

16წ.  თავის ტვინის დაზიანების სიმძიმე მერყეობდა მსუბუქიდან მძიმემდე. შერჩევაში არ 

შედიოდნენ ბავშვების, რომელთაც ტვინის დაზიანება მიიღეს ტესტირებამდე 6 თვით ადრე. 

ასევე კვლევაში მონაწილეობას არ იღებდნენ ის ბავშვები, რომელთა ინტელექტის დონე 

თავის ტვინის დაზიანებამდეც ხვდებოდა გონებრივი ჩამორჩენილობის საზღვრებში. 

კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც თავის ტვინის ღია ტრამვის(OHI) მქონე 

ბავშვები,ასევე თავის დახურული ტრამვის(CHI) მქონე ბავშვები.  კვლევის შედეგები და ამ 

ორი ჯგუფის საშუალოების შედარება მოცემულია ცხრილებში 10.13 ; 10.14    

ქალა-ტვინის  დახურული ტრამვა (CHI) 

ჯგუფების საშალოებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება დაფიქსირდა სფეროებში, 

რომლებიც აფასებდნენ აღქმასა და ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფეს. გამონაკლისი 

იყო მხოლოდ კუბების აწყობის არჩევით პასუხებიანი ტესტი დროითი ბონუსის გარეშე.   

WISC- 4 ით  ჩატარებულმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ თავის ტვინი ტრამვის მქონე ბავშვებს 

უჭირთ ისეთი დავალებების შესრულება, სადაც საჭიროა დროში ინფორმაციის სწრაფი 

გადამუშავება და მხედველობით-პერცეპტული უნარი. თავის ტვინის დახურული ტრამვის 

მქონე ბავშვებს აღენიშნებოდათ  უფრო მეტად გამოხატული დეფიციტი კოგნიტურ 

ფუნციონირებაში, ვიდრე თავის ტვინის ღია ტრამვის მქონე ბავშვებს. მომავალში კვლევები 

უნდა ორიენტინდნენ იმის გარკვევაზე თუ რა ზეგავლენას ახდენს ბავშვის კოგნიტურ 

უნარებზე თავის ტვინის დაზიანების მდებარეობა, დაზიანების დროინდელი ასაკი, 

დაზიანების შემდგომი რეაბილიტაცია და პრემორბიდული ფუნცქიონირება. 

ქალა-ტვინის ღია ტრამვა (OHI) 

თავის ღია ტრამვის მქონე ბავშვების ჯგუფისა და საკნტროლო ჯგუფის საშუალოების 

შედარებისას, მნიშვნელოვანი განსხვავება გამოიკვეთა კუბების აწყობის სუბტესტში -

დროითი ბონუსის გარეშე, CANCELLATION STRUCTURED და კოდირება-კოპირების 



სუბტესტში. კვლევის შედეგების მიხედვით, თავის ღია ტრამვის მქონე ბავშვებს აქვთ 

პერცეპტული უნარების დეფიციტი და საკონტროლო ჯგუფის ბავშვებთან შედარებით, 

უფრო შენელებული ინფორმაციის გადამუშავება ახასიათებთ. სხვა კოგნიტურ უნარებთან 

შედარებით, განსხვავება ამ ორ ჯგუფს შორის მეტად ჩანს დავალებებში, რომლებიც 

ეფუძნებიან ვერბალურ უნარებს.  

აუტიზმის მქონე ბავშვები 

აუტიზმის მქონე ბავშვებს ახასიათებთ : ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციისა და 

სოციალური ინტერაქციის დეფიციტი, სტერეოტიპული ქცევა, 

განმეორებადი(აკვიატებული)მოქმედებები, ცვლილებების მიუღებლობა. აუტიზმი ეს არის 

ნეიროგანვითარების დარღვევა, რომელიც იწვევს სოციალური ინტერაქციის, ქცევის 

რეგულაციისა და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის სერიოზულ დეფიციტს.  მართალია 

მეტყველების დარღვევა აუტიზმის ერთ-ერთი მარკერია, მაგრამ აქვე ავღნიშნავთ რომ 

მეტყველების დარღვევის ხარისხი დამოკიდებულია აუტიზმის სიმძიმის ხარისხზე. 

აუტიზმის ნეიროპათოლოგიის ბაზისად მეცნიერები მოიაზრებენ ამიგდალას, საფეთქლისა 

და შუბლის წილის ფუნქციონირების დარღვევას. აუტიზმის მქონე ბავშვებს აქვთ 

აბსტრაქტული აზროვნების დეფიციტი, თხრობითი მეტყველების, პრაგმატული 

მეტყველებისა და წინადადებების სინტაქსური თვალსაზრისით გამართულად აგების 

პრობლემები. 

Wisc-4 ის დახმარებით გამოიკვლიეს 14 აუტიზმის მქონე ვაჟი (ასაკით 7-16). აუტიზმის 

მეტად გავრცელებულია ვაჟებში ვიდრე გოგონებში, ამასთანავე გონებრივი ჩამორჩენილობა 

უფრო ხშირია გოგონებში და ნაკლებად ბიჭებში. კვლევაში მონაწილეობას არ იღებდნენ 

ბავშვები, რომელთა ინტელექტის მაჩვენებელი 2,67 SD-თი და მეტით ჩამორჩებოდა საშუალო 

მაჩვენებელს. 

აუტიზმის მქონე ბავშვების ჯგუფისა და საკონტროლოს ჯგუფის საშუალოები 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ თითქმის ყველა სუბტესტში, გარდა კუბების აწყობის 

სუბტესტისა დროითი ბონუსისგარეშე, Cancellation Random and Cancellation structured. 



კვლევის შედეგების მიხედვით აუტიზმის მქონე ბავშვები უკეთ ართმევენ თავს კუბების 

აწყობის სუბტესტს, ვიდრე სხვა დავალებებს. 

ასპერგერის სინდრომის მქონე ბავშვები  

აუტიზმსა და ასპერგერის სინდრომს-- შორის დიფერენციალური დიაგნოზი ეფუძნება 

მეტყველებისა და სოციალური ინტერაქციის შეფასებას. ასპერგერის მქონე ბავშვებს უფრო 

ნაკლებად აქვთ გამოხატული მეტყველებისა კოგნიტური ფუნქციონირების ნაკლებად 

გამოხატული დეფიციტი. ეს კოგნიტური დეიციტი კი დაკავშირებულია დასწავლის უნარისა 

და ადაპტური ქცევის დარღვევასთან.  

Wisc-4 ით შეფასდა ასპერგერის მქონე 22 ბავშვი (ასაკი 9-16). შერჩევის 9 % იყო გოგონა, 91 % 

კი ვაჟი. კვლევაში არ მონაწილეობდნენ ბავშვები , რომელთა ინტელექტის მაჩვენებელი  2SD -

ით ჩამორჩებოდა საშუალო მაჩვენებელს. 

საკონტროლო  ჯგუფის შედეგებისა და ასპერგერის მქონე ბავშვების ჯგუფის საშუალოების 

შედარების შემდეგ, ყველაზე დიდი განსვლა აღმოჩნდა შემდეგ  დავალებებში : 

მხედველობით-სივრცითი რიგის უკუთანმიმდევრობა ; არითმეტიკა დროით ბონუსით, 

cancellation structured; კოდირება-კოპირება.  ეს კვლევა აშკარად ეხმიანება იმ დაშვებას, 

რომლის მიხედვითაც ასპერგერის მქონე ბავშვებს აქვთ უკეთესი ვერბალური უნარები, 

ვიდრე აუტიზმის მქონე ბავშვებს.  

სხვა ინსტრუმენტებისა და WISC-4 ის კორელაცია 

WISC-4 ის  ვალიდურობის  დასადასტურებლად, კონკრეტული დარღვევის მქონე ბავშვებს 

ასევე ჩაუტარეს სხვა ინსტრუმენტებიც. შემდგომ შედეგები შეადარეს ერთმანეთს. ამ ორი 

ინსტრუმენტის სტატისტიკურად დამუშავებული მონაცემები და ვალიდურობის შედარება 

ვრცლად მოცემულია appendix G (ბლოკში). ქვემოთ კი მოკლედ ვისაუბრებთ კორელაციაზე 

ამ ორ ინსტრუმენტს შორის.  

 

WAIT-2 თან კორელაცია კითხვის დარღვევის მქონე ბავშვების შემთხვევაში 



WAIT-2 და WISC-4  ჩაუტარეს კითხვის დარღვევის მქონე 102 ბავშვს, (ასაკი 7-13 წ) 

რომელთაც დიაგნოზი დაუსვეს დსმ 4-ის მიხედვით. შერჩევა მოიცავდა ასევე იმ ბავშვებს, 

რომლებსაც ჰქონდათ დასწავლის უნარის დარღვევის სხვა კონკურენტული დიაგნოზიც, მაგ : 

წერის უნარის დარღვევა , არითმეტიკის და ა.შ.  ბავშვებს პირველად ჩაუტარეს WISC-4  0-68 

დღემდე დროითი ინტერვალით და საშუალო ინტერვალით- 8 დღე. ცხრილი G 1 გვიჩვენებს 

ქულების საშუალოებს, სტანდარტულ გადახრას და კორელაციას ამ კვლევისთვის 

WISC-4-ის   4 ინდექსიდან , ყველაზე დაბალი საშუალო ქულა დაფიქსირდა : WMI(88,1).  სხვა 

ინდექსების მაჩვენებლებთან შედარებით VCI- მ უჩვენა ყველაზე მაღალი კორელაცია WAIT-

2-თან კითხვის შეფასების შედეგებში , კონკრეტულად კი შემდეგი სახის დავალებებში :  

სიტყვის წაკითხვა, წაკითხულის გაგება, ფსევდოსიტყვების ამოცნობა, კომპოზიტების 

წაკითხვა. მნიშვნელოვანი კორელაცია დაფიქსირდა ასევე WISC-4 -ის 4ივე ინდექსის ჯამურ 

ქულასა და WAIT-2-ის მათემატიკის ქულას შორის- ეს სავარაუდოდ იმით აიხსნება, რომ 

შერჩევა ასევე მოიცავდა არითმეტიკის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებსაც.  

WISC-4   -ის ვერბალურ ნაწილსა და WAIT-2-ის კომპოზიტებს შორის გაცილებით მეტი 

კორელაციაა, ვიდრე პერცეპტულ და ინფორმაციის გადამუშავების ნაწილებში.  მუშა 

მეხსიერების სუბტესტების შედეგები მაღალ კორელაციაში იყო წაკითხულის გაგების 

შედეგებთან.  კვლევის შედეგები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ მოსაზრებას, რომ კითხვის 

უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებს უჭირთ მეტყველებით გაშუალებული დავალებების 

შესრულება, ისევე როგორც მუშა მეხსიერების დავალებებისა. ამ კვლევის მიხედვით ასევე 

იკვეთება საჭიროება ახალი კვლევისა, რომელიც გულდასმით შეისწავლის და შეადარებს 

ერთმანეთს , კითხვის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვების შესაძლებლობებსა და რეალური 

მიღწევის დონეს 

 

WAIT-2 თან კორელაცია მათემატიკის უნარის დარღვევის მქონე ბაშვების შემთხვევაში 

WISC-4    და WAIT-2 ჩაუტარეს მათემატიკის უნარის დარღვევის მქონე 28 ბავშვსს, ასაკით 8-

13 წ. ლიტერატურაზე დაყრდნობით შემუშავებული ჰიპოთეზის მიხედვით, მათემატიკის 

უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებს გაუჭირდებოდათ მუშა მეხსიერების დავალების 



შესრულება, basic math fact retrieval და გამრავლების ოპერაციების შესრულება. მანამდე 

ჩატარებული კვლევების შედეგების საწინააღმდეგოდ,  ყველაზე მაღალი საშუალო ქულა 

დაფიქსირდა WMI-ში, 94.1 ქულა.  WISC-4    -ის ინდექსებს შორის, VCI-მ და  PSI-მ უჩვენეს 

ყველაზე მაღალი კორელაცია WAIT-2-ის მათემატიკურ კომპოზიტებთან.  

ამ ორ ინსტრუმენტს შორის მაღალი კორელაცია დაფიქსრიდა ასევე შემდეგ დავალებებში : 

წერითი არითმეტიკა და რიცხობრივი ოპერაციები; წერითი არითმეტიკა და მათემატიკური 

კომპოზიტები. პრობლემები მათემატიკაში ყოველთვის დაკავშირებული იყო  კოგნიტური 

ფუნქციონირების ერთი, ან რამდენიმე სფეროს დეფიციტთან (მუშა მეხსიერება, 

მხედველობით-სივრცითი აზროვნება, სწრაფი ავტომატური დასახელება) 

 

თავი 11 

შედეგების ინტერპრეტაცია 

WISC 4 -ისა და WISC 4 გაერთიანებულის (integrated) შედეგები გვაწოდებენ მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას ბავშვის კოგნიტური ფუნქციონირების შესახებ. თუმცა ამ შედეგების 

ინტერპრეტირება არ შეიძლება ანამნეზისა  და ბავშვის ქცევაზე დაკვირების შედეგად 

მიღებული ინფორმაციის გარეშე. სწორედ შედეგების ინტერპრეტაციის წესების მკაცრად 

დაცვის გამო, ვექსლერის ინტელექტის ტესტი კლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე სანდო და 

ვალიდურ ინსტრუმენტად.   

ეს ინსტრუმენტი მოითხოვს შედეგების დეტალურ და სისტემურ ანალიზს, შესაბამისად 

სახელმძღვანელო ვერ მოგვაწოდებს ამომწურავ ინფორმაციას ანალიზისა და 

ინტერპრეტაციის შესახებ- პროცესის სირთულის გამო. თუმცა,აქ მოცემულია 

ინტერპრეტაციის ძირითადი მიმართულებები, ქულების მინიჭებისა და დათვლის 

მითითებები, პროფილებს შორის განსვლის ანალიზი და ა.შ.  ანალიზის პროცესის 

რეკომენდაციები მოცემულია ცალ ცალკე WISC 4 -ისთვის და WISC 4 გაერთიანებულისთვის 

(integrated), ვინაიდან WISC 4 გაერთიანებულს აქვს დამატებით გადამუშავების სუბტესტები.  

ქულების გადაყვანა და შედეგების აღწერა 



ნედლი ქულების სტანდარტულ ქულებში გადასაყვანად, საჭიროა თავად ტესტის სკალების 

შედარება და საჭირო ქულის მოძებნა. ასაკის შესაბამისი სტანდარტული ქულა საშუალებას 

აძლევს სპეიცალისტს დაინახოს თუ რა ასაკზეა ბავშვის კონკრეტული უნარის განვითარება. 

სტანდარტული ქულა იძლევა ყველაზე ზუსტ ინფორმაციას ბავშვი განვითარების შესახებ. 

თუმცა , მეორეს მხრვი პირისთვის, რომელიც არ ფლობს ინფორმაციას სტანდარტული 

ქულების შესახებ, შესაძლოა რთული გასაგები აღმოჩნდეს მათი რაობა. სწორედ ამიტომაც 

შედეგების ინტერპრეტაციას სტანდარტული ქულების გარდა ემატება ხოლმე 

პროცენტილები, ცდომილების ალბათობის ინტერვალები, აღწერითი კლასიფიკაცია და 

ტესტი-ასაკის შესაბამისობა.  

 

სტანდარტული ქულები 

WISC 4 -სა და WISC 4 გაერთიანებულში ჩვენ ვხვდებით ორი ტიპის სტანდარტულ ქულებს: 

სკალური ქულები და კომპოზიტური ქულები. სკალური ქულა გვიჩვენებს ბავშვის ადგილს 

თანატოლების ქულებში. სკალური ქულა მოცემულია თითოეული სუბტესტისთვის, მისი 

საშუალოა 10, სტანდარტული გადახრა კი 3.  სკალური ქულა 10 მიუთითებს კონკრეტული 

ასაკობრივი ჯგუფის საშუალო ქულაზე.  ქულა 7 და 13 -ეს არის 1 სტანდარტული გადახრა 

ჯგუფის საშუალოდან. ხოლო 4 და 16 კი 2 სტანდარტული გადახრაა.  

კომპოზიტური ქულები ეს არის სტანდარტული ქულები, რომელიც ეფუძნება სკალური 

ქულების სხვადასხვა გზით დაჯამებას.  კომპოზიტური ქულების საშუალოა 100, ხოლო 

სტანდარტული გადახრა კი 15.  100 ქულა  ნებისმიერ კომპოზიტურ სკალაზე აღნიშნავს 

კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელს, შესაბამისად 85 და 115 არის 1 

სტანდარტული გადახრა; ხოლო 70 და 130 კი  2  სტანდარტული გადახრა.  ბავშვების 

ქულების დაახლოებით 68% თავსდება 85სა და 115ს შორის, დაახლოებით 96% თავსდება 70-

130 შორის და თითქმის ყველა ბავშვი თავსდება 55-145 შუალედში (3 სტანდარტული 

გადახრა).  

 



ცხრილი 11.1 სკალირებული ქულების, საშუალოსი,  სტანდარტული გადახრისა და 

პროცენტილის ურთიერთმიმართება 

სკალირებული ქულები საშუალოდან 

სტანდარტული გადახრის 

მაჩვენებლები 

პროცენტილი 

19 +3 99.9 

18 +2 ორი მესამედი 99.6 

17 +2 ერთი მესამედი 99 

16 +2 98 

15 +1 ორი მესამედი 95 

14 +1 ერთი მესამედი 91 

13 +1 84 

12 +ორი მესამედი 75 

11 + ერთი მესამედი 63 

10 0 50 

9 -ერთი მესამედი 37 

8 -ორი მესამედი 25 

7 -1 16 

6 -1 ერთი მესამედი 9 

5 -1 ორი მესამედი 5 

4 -2 2 

3 -2 ერთი მესამედი 1 

2 -2 ორი მესამედი 0.4 

1 -3 0.1 

  

 

 



ცხრილი 11.1 კომპოზიტური ქულების, საშუალოსი,  სტანდარტული გადახრისა და 

პროცენტილის ურთიერთმიმართება 

კომპოზიტური 

ქულები 

საშუალოდან 

სტანდარტული 

გადახრის 

მაჩვენებლები 

პროცენტილი 

145 +3 99.9 

140 +2 ორი მესამედი 99.6 

135 +2 ერთი მესამედი 99 

130 +2 98 

125 +1 ორი მესამედი 95 

120 +1 ერთი მესამედი 91 

115 +1 84 

110 +ორი მესამედი 75 

105 + ერთი მესამედი 63 

100 0 50 

95 -ერთი მესამედი 37 

90 -ორი მესამედი 25 

85 -1 16 

80 -1 ერთი მესამედი 9 

75 -1 ორი მესამედი 5 

70 -2 2 

65 -2 ერთი მესამედი 1 

60 -2 ორი მესამედი 0.4 

55 -3 0.1 

  

 

 



პროცენტული რანგი 

ასაკზე დაფუძნებული პროცენტული რანგი მოცემულია სკალური ქულებისთვის და 

გვიჩვენებს ბავშვის ადგილს თანატოლებში. პროცენტილები დალაგებულია 1-99 მდე, 

საშუალო და მედიანა არის 50. მაგ. ბავშვი 15 პროცენტილით ისევე კარგად , ან უკეთ 

ასრულებს დავალებას როგორც მისი თანატოლების 15 %.  

მართალია პროცენტილები მარტივი გასაგებია, მაგრამ მას თავისი შეზღუდვები აქვს. არ აქვს 

თანაბარი ინტერვალები. ნორმალური განაწილების  დროს, პროცენტული რანგები ლაგდება 

მედიანის ირგვლივ, 50 პროცენტილზე. შესაბამისად,  ნორმალურ განაწილებაში 

მოხვედრილი ბავშვის ქულა ზარალდება, რადგან 1 ან 2 ქულას მნიშვნელოვნად შეუძლია 

შეცვალოს მისი პროცენტილი. ხოლო კიდურა ქულების მქონე ბავშვებისთვის კი 1, ან 2 

ქულას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს.  

 

ტესტირების სტანდარტული შეცდომები და ცდომილების ინტერვალი  

კოგნიტური განვითარების შესაფასებელი ინსტრუმენტის ჩატარების შემდეგ, ბავშვი იღებს 

კონკრეტულ ქულას- რომელიც ასახავს მისი კოგნიტური განვითარების დონეს. თუმცაღა, 

მიღებული ქულა არ არის ბავშვის ჭეშმარიტი ქულა. ჭეშმარიტი ქულა შეგვიძლია 

გამოვთვალოთ მას შემდეგ, რაც გვაქვს ინფორმაცია ტესტის შედეგების ცდომილების 

ინტერვალის შესახებ.   რაც უფრო ნაკლებ სანდოა ტესტი, მით უფრო ვრცელია ცდომილების 

ინტერვალი და შესაბამისად ნაკლებ სანდოა მიღებული შედეგი.  

აღწერითი კლასიფიკაცია 

კომპოზიტური ქულები გვაწოდებენ ბავშვის შესრულების დონის შესახებ უფრო თვისებრივი 

ხასიათის ინფორმაციას. თვისებრივი კლასიფიკაცია კომპოზიტურ ქულებზე დაყრდნობით , 

აღწერითი ხასიათის ინფორმაციას გვთავაზობს ბავშვის ადგილის შესახებ თანატოლებთან 

მიმართებაში. 

კომპოზიტური ქულების  თვისებრივი აღწერა 



                                                                                     მოიცავს პროცენტებს 

 

კომპოზიტური ქულები   აღწერითი კლასიფიკაცია      თეორიული ნორმ.        Actually sample 

130 და ზემოთ ძალიან მაღალი 2.2 2.3 

120-129 მაღალი 6.7 7.0 

110-119 საშუალოზე მაღალი 16.1 16.2 

90-109 საშუალო 50.0 50.1 

80-89 საშუალოზე დაბალი 16.1 15.9 

70-79 მოსაზღვრე 6.7 6.0 

69 და ქვემოთ უკიდურესად დაბალი 2.2 2.5 

    

 

ტესტი-ასაკის შესაბამისობა (test-age equivalents) 

ტესტი-ასაკის ეკვივალენტის მისაღებად, ბავშვის ნედლი ქულა სკალის დახმარებით 

გადაგვყავს  წელიწადსა და თვეებში და ვხვდებით, რა ასაკზეა ბავშვის კონკრეტული უნარი. 

მაგ. გაგების (ცოდნა) სუბტესტში მიღებული ქულა - 21, შეესაბამება 9 წლისა და 10 თვის 

ასაკის ბავშვს. 

მართალია ტესტ-ასაკის ეკვივალენტი გვაძლევს ღირებულ ინფორმაციას ბავშვის კოგნიტური 

განვითარების დონის შესახებ, მის გამოყენებას მაინც აქვს შეზღუდვები. მაგ. 12 წლისა და 10 

თვის ბავშვის შესრულების დონე ლექსიკონის სუბტესტში, ტესტი-ასაკის ექვივალენტის 

მიხედვით, შეესაბამება 10 წლისა და 10 თვის ბავშვის დონეს.თუმცა მისი ნედლი ქულა ამ 

სუბტესტში იყო 35, რაც ნორმაა მისი თანატოლი ბავშვებისთვის. შესაბამისად, ტესტი-ასაკის 

ექვივალენტმა ვერ გაითვალისწინა ამ ბავშვის თანატოლების შესრულების დონე, შეცდა 

როცა გვიჩვენა რომ ჩვენი ბავშვი ამ სუბტესტსს თანატოლებზე უარესად ასრულებს. 

ამას გარდა, ნედლი ქულის პატარა ცვლილებაც კი აისახება ზედმეტად დიდ განსვლაში 

ბავშვის ქრონოლოგიურ და გონებრივ ასაკს შორის. მაგ. მარია და კეიტი, ორივე 7 წლისა და 2 

თვისაა. მათ ჩაუტარდათ სურათების აწყობის სუბტესტი. მარიამ მიიღო ნედლი ქულა 10, 

ტესტი-ასაკი ექვივალენტის მიხედვით, უნარის განვითარების ასაკი შეესაბამება 6 წლისა და 



6 თვის ბავშვს. ქეთიმ აიღო ნედლი ქულა 13, შესაბამისად მისი უნარის ასაკი გამოდის 7 წ. და 

6 თვე. ტესტი-ასაკის მიხედვით, მარიას კონკრეტული უნარის განვითარება ჩამორჩება ასაკს, 

მაშინ როცა სკალირებული,სტდანდარტიზირებული ქულების მიხედვით, მარიას ჰყავს 9 

ქულა, ქეთის კი 11. განსხვავება სულ 2 ქულაა და თანატოლებთან მიმართებაში ორივე 

ბავშვის ქულა ხვდება საშუალო ნორმაში.  

კიდევ ერთი მინუსი არის ის, რომ ტესტი-ასაკის შედეგების შედარება სუბტესტებს შორის 

ხშირად შეუძლებელია. მაგალითად, თუ 12 წლისა და 9 თვის ბავშვი იღებს ტესტი-ასაკის 

ექვივალენტის მიხედვით 15 თვესა და 10 თვეს როგორც ციფრთა რიგში, ასევე კოდირების 

სუბტესტში, ამ სუბტესტების შედარება მაინც არ გამოგვივა რადგან ციფრთა რიგის 

პერცეპტული რანგი 68%ია, ხოლო კოდირებისა 98%. 

ამ შეზღუდვების გამო, ტესტი-ასაკის ექვივალენტის გამოყვანისას, ძალიან ფრთხილად უნდა 

ვიყოთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ მხოლოდ მასზე 

დაყრდნობით. კონკრეტული ბავშვის შესრულების დონის შედარებისას თანატოლების 

შესრულების დონესთან, ვხელმძღვანელობთ სტანდარტული ქულებითა და 

პროცენტილებით. 

რეკომენდებული პროცედურები პროფილის ანალიზისას 

ბავშვის შესრულების დონე შეგვიძლია შევაფასოთ ძირეულ და დამატებით სუბტესტებში. 

პროფილის ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ როგორც ინტრაინდივიდუალურად, ასევე 

ინტერინდივიდუალურად. უმეტეს შემთხვევაში, ანალიზი კეთდება ორივე მიმართულებით. 

ინტრაინდივიდუალური ანალიზის უპირატესობა არის ის, რომ ვხედავთ ბავშვის ძლიერ და 

სუსტ მხარეებს. ინტერინდივიდუალური ანალიზისას კი ვხედავთ ბავშვის ადგილს 

თანატოლებში.  

პროფილის ანალიზი იწყება სტანდარტული ქულებზე დაყრდნობით ჰიპოთეზის 

შემუშავებით. შემდგომი ანალიზის პროცესში, ან დავადასტურებთ ამ ჰიპოთეზას, ან 

უარვყფოთ. პროცესსში ძალიან გვეხმარება ყველა ის დამატებითი ინფორმაცია რაც ჩვენ უკვე 

გვაქვს მიღებული ანამნეზიდან, ბავშვის ქცევაზე დაკვირვებიდან, წინა გამოკვლევებიდან და 

ა.შ.   



პროფილის ანალიზის პროცესი იყოფა 9 ეტაპად. ეს ეტაპები იგივეა wisc-4 ისა და wisc-4  

გაერთიანებულის შემთხვევაში.  

 

პროფილის ძირითადი ანალიზი 

ეტაპი 1. დაამუშავეთ და აღწერეთ FSIQ 

ინტელექტის ტესტის ჯამური ქულა ყველაზე სანდო მაჩვენებელია და შესაბამისად, 

პირველად ყოველთვის ეს უნდა დამუშავედეს. ინტელექტის ტესტის ჯამური ქულა მიიღება  

ინდექსების VCI,PRI,WMI,PSI სკალური ქულების დაჯამებით. სწორედ FSIQ ასახავს ბავშვის 

ზოგადი ინტელექტუალური ფუნქციონირების დონეს, ეს არის ინტელექტის მაჩვენებელი. 

FSIQ უნდა დავითვალოთ შესაბამისი პერცენტილური რანგისა და ცდომილების 

ინტერვალის გათვალისწინებით. კიდევ ერთხელ ავღნიშნავთ, რომ FSIQ -ის ინტერპრეტაცია 

უნდა მოხდეს ყველა სხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის შეჯერებით, ასევე თავად 

ინდექსების ერთმანეთთან შედარების გზით .ასევე მნიშვნელოვანია თითოეული ინდექსის 

შედეგის შედარება ზოგადი ინტელექტუალური ფუნქციონირების დონესთან, 

განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში როდესაც ინდექსებს/ სუბტესტებს შორის მნიშვნელოვანი 

სხვაობაა.  

ეტაპი 2. დავამუშავეთ და აღწერეთ VCI 

VCI აფასებს ვერბალური კონცეპტების ჩამოყალიბებას, ვერბალურ აზროვნებას, გარემოდან 

მიღებულ ცოდნას.  ეს ინდექსი ვისკ 4 -ში არ შეიცავს არითმეტიკას, განსხვავებით ვისკ 3 

ისგან. შესაბამისად WISC 3-ის VIQ WISC4-ში გადაიქცა VCI-დ. Word reasoning WISC4-ში 

დაემატა დამატებით სუბტესტად ვერბალური გაგების სკალაზე. ახალი VCI ვერბალური 

აზროვნებისა დაკონცეპტუალიზაციის უფრო დახვეწილი და სანდო საზომია. ამ ინდექსის 

ქულა უნდა დავამუშავოთ შესაბამისი პერცეპტილური რანგისა და ცდომილების ალბათობის 

გათვალისწინებით. დაბალი ქულა VCI ინდექსსში შესაძოა მრავალი სხვადასხვა მიზეზით 

აიხსნაე, ეს დამოკიდებულია კონკრეტული შემთხვევის ანამნეზზე. მაგ, რაიმე 

ნევროლოგიური დარღვევის მქონე ბავშვი შემთხვევაში, დაბალი ქულა სავარაუდოდ 



უკავშირდება  მარცხენა ჰემისფეროს პრობლემურ განვითარებას- ინფორმაციის დროში 

სწრაფად გადამუშავების დეფიციტსა და   დაზიანებული მეტყველების უნარს.  ხოლო 

საშუალო, ან მძიმე ხარისხის თავის დახურული ტრამვის შემთხვევაში, დაბალი ქულა 

შესაძლოა უკავშირდება ხანგრძლივი მეხსიერებიდან ინფორმაციის ამოტანის სირთულეს. 

პედაგოგიური ხელმიშვებულობის შემთხვევაში კი, ბავშვს უბრალოდ არ ჰქონდა შესაბამისი 

პირობები რომ კოგნიტურად განვითარებულიყო. 

 

ეტაპი 3. დაამუშავოთ და აღწერეთ PRI 

PRI ზომავს პერცეპტულ და ფლუიდურ აზროვნებას, სივრცით გადამუშავებას და 

მხედველობით-მოტორულ ინტეგრაციას. კუბების აწყობის სუბტესტი ერთადერთია, 

რომელიც WISC-3 იდან WISC-4  ში გადმოვიდა ამ ინდექსის ძირეულ სუბტესტად. 

დანარჩენი ორი ძირეული სუბტესტი ახალია : მატრიცული მსჯელობა და სურათების 

კონცეპტები . სურათების დასრულება ახალ ტესტში გადმოვიდა ამ ინდექსის დამატებით 

სუბტესტად. ცვლილებების გათვალისწინებით, ინდექსის მთავარი ყურადღება 

ფოკუსირებულია ფლუიდური აზროვნების შეფასებაზე. ამ სუბტესტების ჩანაცვლების 

შედეგად, ნაკლები აქცენტი კეთდება დროით ლიმიტზე.  

გარკვეულ შემთხვევაში, ამ ინდექსის დაბალი ქულა შესაძლოა არც მიუთითებდეს 

განვითარების სპეციფიკურ პრობლემაზე, ან კლინიკურ მდგომარეობაზე. იგი შესაძლოა 

უბრალოდ მიუთითებდეს ბავშვის სხვადასხვა კოგნიტური უნარების განსხვავებული დონის 

განვითარებაზე. კარგი საცხოვრებელი პირობებისა და წიგნიერების მაღალი დონის მქონე 

ოჯახების ბავშვების დაბალი ქულა ამ ინდექსში შედარებით VCI-ს ქულასთან, შეიძლება 

აიხსნას  გარემოს ზეგავლენით. თუმცა PRI ს დაბალი ქულა ასევე შესაძლოა იყოს 

დაკავშირებული რამდენიმე კლინიკურ მდგომარეობასთან : არავერბალური დასწავლის 

დარღვევა, ტერნერის სინდრომი.  

ეტაპი 4. დაამუშავოთ და აღწერეთ WMI 

WMI ზომავს ბავშვის მუშა მეხსიერებას. მუშა მეხსიერების დავალებები მოითხოვს 

ინფორმაციის გარკვეული დროით გაჩერებას მეხსიერებაში, ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 



სხვადასხვა მანიპულაციებისა და ოპერაციების განხორციელებასა და შედეგის მიღებას. მუშა 

მეხსიერება მოიცავს ყურადღებას, კონცეტრაციას, გონებრვი კონტროლს (აღმასრულებელი 

ფუნქცია) და აზროვნებას. კვლევები გვიჩვენებენ , რომ მუშა მეხსიერება ერთ-ერთია 

უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციებიდან, ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული აკადემიურ 

მიღწევებთან და დასწავლასთან.  

ციფრთა რიგის სუბტესტი ასევე გადმოვიდა ინტელექტის ტესტის ახალ ვარიანტში, აქვე 

მოცემულია ციფრთა წაღმა რიგის და ციფრთა უკუღმა რიგის  ნორმები. ასო-ციფრის 

თანმიმდევრობა ასევე გადმოვიდა ახალ  ვისკში, თუმცა იგი ადაპტირებულია  უფრო პატარა 

ბავშვებში გამოყენებისთვის, რათა მივიღოთ მუშა მეხსიერების დამატებითი საზომი. 

არითმეტიკა ახლა უკვე მუშა მეხსიერების ინდექსის დამატებითი სუბტესტია. არითეტიკის 

ბუსტესტში მეტად დაიხვეწა ბავშვის ასაკისა და დავალებების სირთულის შესაბამისობა. 

მუშა მეხსიერების ინდექსსში დაბალი საშუალო ქულა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს 

კითხვის უნარის დარღვევასთან, ან მეტყველების დარღვევასთან. მუშა მეხსიერება 

დასწავლის პროცესის გამაშუალებელია და და აქ დაბალი ქულა განიხილება როგორც 

საფრთხე აკადემიური წინსვლისთვის. დაბალი WMI-ს შემთხვევაში უნდა განვაგრძოთ 

გამოკვლევა სავარაუდო დასწავლის დარღვევის მიმართულებით.  

ეტაპი 5. დაამუშავეთ და აღწერეთ PSI 

PSI აფასებს ბავშვის უნარს სწრაფად და ზუსტად დაათვალიეროს, დაალაგოს ან გადაარჩიოს 

მარტივი ვიზუალური ინფორმაცია. ეს კომპოზიტი ასევე ზომავს ხანმოკლე ვიზუალურ 

მეხსიერებას და ვიზუალურ-მოტორულ კოორდინაციას. აუცილებლად უნდა ავღნიშნოთ, 

რომ ამ ინდექსის სუბტესტები არ ზომავენ მხოლოდ მარტივ რეაქციებს, ან მარტივ 

ვიზუალურ დისკრიმინაციას მხოლოდ. კოგნიტური გადაწყვეტილების მიღება და 

დასწავლის კომპონენტი ასევე ჩართულია ამ დავალებებში.  

კოდინგი და სიმბოლოთა ძიება გადმოიტანეს წინა ვისკიდან როგორც ინფორმაციის 

გადამუშავების ძირეული სუბტესტები, „cancellation”(გამორიცხვა?)  კი -  ინფორმაციის 

გადამუშავების დამატებით სუბტესტად. „cancellation”  -ის დავალების მიხედვით ბავშვს 

მოეთხოვება სწრაფად დაათვალიეროს და გამოარჩიოს სამიზნე როგორც ვიზუალურ, ასევე 



სემანტიკურ მიმანიშნებლებზე დაყრდნობით. ეს განსხვავდება ტრადიციული 

ნეიროფსიქოლოგიური გამორიცხვის დავალებისგან, სადაც ბავშვმა გადაწყვეტილება უნდა 

მიიღოს მხოლოდ ვიზუალურ მიმანიშნებლებზე დაყრდნობით. 

კვლევები აჩვენებენ აშკარა კორელაციას ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფესა და 

ზოგადად კოგნიტურ უნარებს შორის. ინფორმაციის სწრაფი გადამუშავება  მიუთითებს მუშა 

მეხსიერების კარგ რესურსზე -  გამოანთავისფულოს კოგნიტური რესურსები ისეთი მაღალი 

დონის პროცესებისთვის, როგორიცაა წარმოსახვაში მოტრიალება, გონებრივი 

მანიპულაციები, ან აბსტრაქტული მსჯელობა. დაბალი ქულა ამ ინდექსსში უკავშირდება 

ისეთ კლინიკურ მდგომარეობებს, როგორიცაა : ყურადღების დეფიციტისა და 

ჰიპერაქტივობის სინდრომი, დასწავლის უნარის დარღევა და ტვინის ტრავმული დაზიანება. 

მკვლევარმა უნდა გაითვალისწინოს ვიზუალურ-მოტორული კოორდინაციის ზეგავლენა PSI 

ინდექსის შესრულებაზე.  

 

ეტაპი 6. ინდექსებს შორის განსხვავები შეფასება 

ვექსლერის მიხედვით, ყველაზე სანდოა FSIQ-ის ქულა და არ არის რეკომენდებული 

მხოლოდ ცალკეული ინდექსების ჩატარება და მათზე დაყრდნობით მსჯელობა. მაგრამ 

მიუხედვად ამისა არსებობს მდგომარეობები, როდესაც საჭიროა მხოლოდ VIQ  და PIQ 

ინდექსების ჩატარება და მათ საფუძველზე საჭირო დამატებითი ინფორმაციის მიღება. 

მიუხედავად იმისა რომ უნარებს შორის მნიშვნელოვანი განსვლა გხვდება კლინიკური 

მდგომარეობების დროს (მეტყველებისა და მოტორიკის შეფერხება), იგი ასევე შეიძლება 

შეგვხვდეს სტანდარტული განვითარების დროსაც. 

მკვლევარმა უნდა იცოდეს, რომ კონკრეტული ინდექსი აფასებს ბავშვის ფუნქციონირებას 

კონრეტულ სფეროში, არეალში. შესაბამისად,  ინდექსის ქულის ინტერპრეტირებისას 

ყოველთვის უნდა ვიხელმძღვანელოთ მასში შემავალი სუბსტესტებისა და იმ უნდარებიდან 

გამომდინარე, რასაც ეს სუბტესტები ეფუძნებიან. მნიშვნელოვანია თავად ინდექსის შიგნით 

სუბტესტების ქულებზე დაკვირვება. თავად სუბტესტებს შორის მნიშვნელოვანი განსვლა 

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ჯამური აიქიუ მაჩვენებლის ინტერპრეტირებისას.  



ტესტის ადმინისტრირებისა და  ქულების დათვლის სახელმძღვანელოში მოცემულია 

ცხრილი B. 6 - სადაც მითითებულია თუ როდის არის მნიშვნელოვანი განსვლა ინდექსის 

სუბტესტებს შორის.  

პასუხების ფურცელში (record form) მოცემულია ცხრილი, რომ დაგვეხმაროს ინდექსის 

სუბტესტებს შორის განსვლის დათვლაში. დასააწყისისთვის უნდა გავარკვიოთ, არის თუ არა 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ინდექსის სუბსტესტებს შორის განსხვავება. ტესტის 

ადმინისტრირებისა და ქულათა დამუშავების სახელმძღვანელოში მოცემული ცხრილი, 

სადაც ჩანს თუ რა სხვაობა უნდა იყოს ინდექსის სუბტესტებს შორის სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვან (კრიტიკული სიდიდე) განსხავებად რომ ჩაითვალოს : 0.15 და 0.05 ასაკობრივი 

ჯგუფებისთვის. იმ შემთხვევაში, როდესაც ორ მაჩვენებელს შორის განსხვევების 

აბსოლუტური სიდიდე არ აღემატება კრიტიკულ სიდიდეს, ესე იგი გასნხვავება 

სტატისტიკურად სანდოა და იგი არ არის ცდომილების შედეგი. იმ შემთხვევაში თუ 

ინდექსის სუბტესტებს შორის განსხვავება არ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, ეს 

ნიშნავს რომ ამ ინდექსზე პასუხიმგებელი უნარები ბავშვს დაახლოებით ერთნაირად აქვს 

განვითარებული. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ სუბტესტებს შორის განსხვავება 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია, მაშინ მკვლევარი უნდა დაინტერესდეს, რამდენად 

ხშირია ასეთი შემთხვევები ზოგადად პოპულაციაში.  

ადმინისტრირებისა და ქულების დათვლის სახელმძღვანელოს ცხრილში - B.2 

მოთავსებულია სტანდარტული განვითარების მქონე ბავშვებისთვის ჩატარებული 

ინელექტის ტესტის შედეგები. შესაბამისად, აქ ჩანს თუ რამდენად ხშირია პოპულაციაში 

ინდექსის სუბტესტებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსვლა. აქ ასევე 

მოთავსებულია თავად ინდექსებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობის 

სიხშირე სტანდარტული განვითარების დროს. იმ ბავშვების შემთხვევაში, რომელთა ზოგადი 

ინტელექტის მაჩვენებელი 120  და მეტია, VCI და PRI ინდექსებს შორის 15 ქულიანი 

(სტატისიტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება) დაფიქსირდა 13,7%ში. ხოლო იმ ბავშვების 

შემთხვევაში, რომელთა ზოგადი ინტელექტის მაჩვენებელი 79 და ნაკლებია, VCI და PRI 

ინდექსებს შორის 15 ქულიანი სხვაობა დაფიქსირდა 10,2%ში. ეს ცხრილი გვაწვდის 

ინფორმაციას ასევე მხოლო ორი მიმართულებით განსვლის შესახებაც (VCI<PRI ; VCI >PRI) 



მკვლევარები ინტერესდებიან ხოლმე, მაინც რამდენად ხშირი უნდა იყოს სუბტესტებს, ან 

ინდექსებს შორის განსვლა , რომ ჩაითვალოს იშვიათად ? – 5, 10 თუ 15%? კვლევების 

შედეგების მიხედვით, ეს დამოკიდებულია კულტურულ წარმომავლობასა და მრავალ 

სხვადასხვა ფაქტორზე, თუმცა 15-10% ზე ნაკლები სიხშირის შემთხვევაში სტანდარტულ 

პოპულაციაში, განსვლა უკვე უჩვეულოა.  

ეტაპი 7. ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა 

ბავშვების უმრავლეობას აქვს კოგნიტური ფუნქციონირების სუსტი და ძლიერი მხარეები. 

თითქმის შეუძლებელია, რომ ადამიანი თანაბრად ფუნქციონირებდეს ყველა კოგნიტურ 

სფეროში. ქულების დათვლისას, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ორ კოგნიტურ უნარს შორის 

განსხვავება შესაძლოა კლინიკურად მნიშნველოვანი  იყოს მხოლოდ ერთი ბავშვისთვის, 

მეორისთვის კი არა.  საუკეთესო გზაა ამოვიდეთ მომართვის მიზეზიდან, მასზე 

დაყრდნობით შევიმუშავოთ ჰიპოთეზა და ამ გადასახედიდან შევეცადოთ ავხსნათ 

განსხვავება კოგნიტურ უნარებს შორის. 

ჰიპოთეზის შემოწმების მოდელი კარგი საშუალებაა განსხვავებების მცდარი 

ინტერპრეტაციის თავიდან ასარიდებლად და შესაბამისად კოგნიტური პროფილის სწორი 

ჩამოყალიბებისთვის. მკვლევარმა უნდა გაითვალისწინოს კოგნიტური ფაქტორები, 

რომელიც ზეგავლენას ახდენს სუბტესტის შესრულებაზე და ამავე დროს კლინიკურად არ 

არის მნიშვნელოვანი. იმ შემთხვევაში თუ სუბტესტების შესრულების დონეებს შორის აშკარა 

განსხვავება ჩანს, საჭიროა უფრო დეტალური კვლევა და ამ განსხვავების ინტერპრეტაცია. 

მაგ. თუ ბავშვი იღებს მნიშვნელოვნად დაბალ ქულას კუბების აწყობის სუბტესტში 

სააზროვნო მატრიცებთან და დასურათებულ ცნებებთან შედარებით, უნდა ვივარაუდოთ 

რომ ბავშვს აქვს მხედველობით-კონსტრუქციული უნარის დეფიციტი, ნაწილებიდან 

მთელის ინტეგრაციის პრობლემა,ლოკალური დეტალის ანალიზის პრობლემა 

საწინააღმდეგოდ გლობალურისა, გადამუშავების დაბალი სისწრაფე. 

 

 

 



საფეხური 8. სუბტესტის დონეზე განსხვავებების შეფასება და ერთმანეთისთვის შედარება 

 უმეტეს შემთხვევაში ბავშვის პროფილის სტატისტიკური ანალიზი სრულდება 

მეშვიდე საფეხურზე. მიუხედავად ამისა, არსებობს გარკვეული მიზეზები რატომაც 

ერთმანეთს უნდა შევადაროთ ორი ქვე-ტესტის მაჩვენებელი საწყისი ჰიპოთეზის 

დასადასტურებლად ან უარსაყოფად. ცხრილი # B.3  (in the Administration and Scoring manual) 

გვიჩვენებს განსხვავებას ყველა შესაძლო ქულათა წყვილსა და დამატებით (supplemental) ქვე–

ტესტების მონაცემებს შორის 0.05 და 0.15 სანდოობით. ცხრილი B.4 გვიჩვენებს სხვადასხვა 

ქვე-ტესტის სკალირებულ ქულებს შორის განსხვავების პროცენტულ მაჩვენებელს. 

მაგალითად, დასურათებულ ცნებებსა (picture concepts) და მსგავსებების დავალებებში 

მიღებული ქულების შედარება გვაძლევს სასარგებლო ინფორმაციას, რადგან გვიჩვენებს 

ვერბალური ექსპრესიის შესაძლო გავლენას ბავშვის კატეგორიალური მსჯელობის უნარზე. 

საფეხური 9. სუბტესტებს შორის ქულათა პატერნების შეფასება. 

 ბავშვის პროფილის შემდგომი ანალიზისთვის პრაქტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს 

თავად სუბტესტს შორის ქულათა პატერნები. მაგალითად, ბავშვი, რომელიც იღებს სუბ–

ტესტში 10 ქულას (სკალირებულ ქულას) ტესტის შიგნით 20 დავალების სწორი 

შესრულებისთვის, შესაძლაბალია მის შემთხვევაში შეწყვეტის კრიტერიუმი აბსოლუტურად 

განსხვავდებოდეს სხვა ბავშვისგან, რომელიც იღებს იგივე ქულას (მაგალითად, როცა ვერ 

ასრულებს მარტივ დავალებებს, მაგრამ რთულ დავალებებს თავს ართმევს). იმ ბავშვებს, 

რომლებიც ხან სწორად პასუხობენ დავალებას, ხან ეშლებათ, შემდეგ კი ისევ სწორად 

პასუხობენ შესაძლოა აღენიშნებოდეთ ყურადღების ან მეტყველების პრობლემები და 

შესაბამისად საჭიროებენ მოგვიანებით უფრო ღრმა შეფასებას აღნიშნულ სფეროებში. ან 

მსგავსი შესრულება შესაძლოა შეგვხვდეს გონიერ ბავშვებთანაც, რომლებიც უბრალოდ 

დაიღალნენ ტესტის შესრულებით და მოიწყინეს. თავად სუბტესტში მსგავსი შედარებების 

განხორციელება წარმოადგენს პროცესუალურ მიდგომას. 

პროცედურები შედეგების პროცესუალური ანალიზისთვის. 

 WISC-IV და ინტეგრირებული WISC-IV –ის ყველა სუბტესტი ორიენტირებულია 

სპეციფიკური კოგნიტური სფეროს გაზომვაზე, თუმცა ზოგიერთი კოგნიტური პროცესი 



ტესტის დავალების შესრულების პროცესში ფასდება. გარდა იმისა, რომ შეგროვდეს 

ინფორმაცია თავად დავალების შესრულებისთვის საჭირო კოგნიტური უნარების შესახებ, 

ასევე სასარგებლოა იმის შემოწმება თუ პრობლემის გადაჭრის რა სტრატეგიებს იყენებს 

ბავშვი, იმისთვის, რომ სწორი პასუხი გასცეს და რა იწვევს არასწორ პასუხებს. 

ინტერპრეტაციისას პროცესუალურ მიდგომას მხარს უჭერდა კაპლანი (Kaplan 1988, 1991). 

აღნიშნული მიდგომა მიმართულია შეცდომების ბუნების განსაზღვრიკენ. მაგალითად, 

ბავშვმა შესაძლოა შეცდომები დაუშვას კუბიკების აწყობის ტესტში (Block Design), რადგან 

სწორად ვერ აღიქვას ფორმა, სწორად ვერ განსაზღვროს კუბიკების კონფიგურაცია, ან ვერ 

ჩაეტიოს დროში. მსგავსებები პირველადად ზომავს ვერბალური მსჯელობის უნარს და 

ცნების ფორმირების (concept formation) უნარს, მაგრამ აღნიშნული დავალების კარგად 

შესრულება დაკავშირებულია სმენითი ინფორმაციის გაგებასთან, მეხსიერებასთან და 

ვერბალურ ექსპრესიასთან. პრაქტიკოსს ყველა შემთხვევაში არ შეუძლია დაწეროს, რომ 

მსგავსებების დავალებაში ცუდი შესრულება განპირობებულია ვერბალური მსჯელობის ან 

ცნების ფორმირების სირთულეებით. 

 პროცესუალური შეფასება გვაძლევს უფრო მეტ  და დეტალურ ინფორმაციას იმ 

კოგნიტური უნარების შესახებ, რომელზედაც დამოკიდებულია კონკრეტული ქვე–ტესტის 

შესრულება. პროცესუალური ანალიზის საშუალებით პრაქტიკოსმა შესაძლოა განსაზღვროს 

ბავშვის მიერ ინფორმაციის გადამუშავების სპეციფიკური სტილი. აღნიშნული ინფორმაცია 

კი მას დაეხმარება ბავშვის ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრაში, დიაგნოზის სწორად 

დასმაში და ჩარევის სწორი პროგრამის შემუშავებაში. 

 

 

WISC-IV-ისთვის პროცესუალური ანალიზის განხორციელება. 

WISC-IV – ის ანალიზის გვერდი (გვერდი 2) მოიცავს განყოფილებას პროცესუალური 

ანალიზისთვის და აერთიანებს შემდეგ ქვე–ტესტებს: კუბების აწყობა (Block Design), 

ციფრების ჩამოთვლა (Digit Span) და Cancellation-ს. ნედლი ქულების სკალირებულ ქულებში 

კონვერტაციის ცხრილი (Scaled score conversion table) და  ნედლი ქულების ნორმაში 



განაწილების (the raw score to base rate conversion Table) ცხრილი გამოიყენება სწორედ 

პროცესუალური ქულების მისაღებად. აღნიშნული ქულები წარმოადგენს შესაბამისი ასაკის 

სხვა ბავშვების შესრულების სკალირებულ და ნორმის შესაბამისად არსებულ ქულებს. 

კუბების აწყობა 

BDN ეფუძნება კუბების აწყობის დავალებაში ბავშვის შესრულებას დამატებითი დროის 

გარეშე. შესრულების სიჩქარეზე ხაზგასმის შემცირება განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ 

შემთხვევაში, როცა ბავშვის ფიზიკური პრობლემები, პრობლემის გადაწყვეტის 

სტრატეგიების გამოყენების სირთულე ან პიროვნული მახასიათებლები გავლენას ახდენს 

დროითი დავალებების შესრულებაზე (Elliott, 1990). 

 ქვე–ტესტების სკალირებული ქულების მსგავსად, BDN-ის სკალირებულ ქულა 10–ის 

მნიშვნელობისაა, ხოლო სტანდარტული გადახრა 3.  7 და 13 ქულა წარმოადგენს 1 

სტანდარტული მაჩვენებლით დაბლა და მაღლა მდგომ მნიშვნელობებს, ხოლო 

სკალირებული ქულები 4 და 16 წარმოადგენენ მნიშვნელობისგან 2 სტანდარტული 

გადახრით განლაგებულ ქულებს. ბავშვის 68%  ხვდება სკალური ქულის 7–დან 13 

მნიშვნელობას შორის. ხოლო ბავშვების 96% 4–16 მაჩვენებელს შორის. 

 პროცესუალური ანალიზით  BD-სა და BDN-ის ქულებს შორის განსხვავება 

საშუალებას გვაძლევს ვიმსჯელოთ სიჩქარისა და სიზუსტის მნიშვნელობაზე კუბიკების 

აწყობის ტესტში. Administration and Scoring Manuel-ის B დანართი აჩვენებს სხვადასხვა 

მაჩვენებელს შორის განსხვავების ღირებულებასა და ნორმის შესაბამისად განაწილებას. 

აღნიშნული  ინფრომაცია გვეხმარება სხვადასხვა ქულას შორის სტატისტიკულად 

მნიშვნელოვანი განსხვავების აღმოჩენაში. უმეტესი ბავშვებისთვის განსხვავება BD-ისა და 

BDN-შორის უმნიშვნელოა. 

ციფრების ჩამოთვლა (digit span) 

 ციფრების სწორი თანმიმდევრობით ჩამოთვლა (DSF) და ციფრების უკუ 

თანმიმდევრობით ჩამოთვლა (DSB)  აგრეთვე წარმოდგენილია სკალირებულ ქულებში და 

მიიღება ციფრების ჩამოთვლის დავალების შედეგების ნედლი ქულებისგან. ორივე დავალება 

მოითხოვს ინფორმაციის შენახვის და უშუალო მეხსიერებიდან მისი ამოტანის უნარებს. 



ციფრების უკუ ჩამოთვლის დავალება მოითხოვს ყურადღებისა და მუშა მეხსიერების 

ჩართულობას. აღნიშნულ ორი დავალების შედეგებს შორის განსხვავება (ციფრების სწორი 

თანმიმდვერობით ჩამოთვლის დავალებასა და ციფრების უკუ თანმიმდევრობით 

ჩამოთვლის დავალებების შედეგებს შორის განსხვავება) გავლენას ახდენს და აისახება  

მარტივი და უფრო რთული მეხსიერების დავალებების განსხვავებულ შესრულებაზე.  

 ბავშვი, რომელიც განსხვავებულად ასრულებს ციფრების სწორი თანმიმდევრობით 

და ციფრების უკუ თანმიმდევრობით ჩამოთვლის დავალებას შეიძლება ქონდეთ ერთნაირი 

ქულა აღნიშნულ ორ დავალებაში. შესაბამისად საჭირო გახდა მონაცემების უფრო ღრმად 

გამოკვლევა პროცესუალური ქულების გამოყენებით: LSDF (ყველაზე დიდი მწკრივი 

ციფრების სწორი თანმიმდევრობით გამეორებისას) და LDSF(ყველაზე გრძელი მწკრივი 

ციფრების უკუ თანმიმდევრობით გამეორებისას).  LSDF და LDSF ქულები წარმოადგენენ 

ნედლ ქულებს, რომელის მნიშვნელობაზეც გავლენას ახდენს  ბოლო მწკრივში შემავალი 

ციფრების რაოდენობა ციფრების ჩამოთვლის დავალების შესრულებისას. 

 

Cancellation (სიმბოლოების წაშლა) 

CAR (შემთხვევითი) და CAS (სტრუქტურირებული) ზომავს შერჩევით 

მხედველობითი ყურადღებას და ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარეს მხედველობითი 

სტიმულაციის ორი განსხვავებული მეთოდის გამოყენებით: შემთხვევითი და 

სტრუქტურირებული. Cancellation დავალებები აქტიურად გამოიყენებოდა ისეთი 

ნეიროფსიქოლოგიური მდგომარეობების შესაფასებლად, როგორიცაა: მხედვეობითი 

უგულებელყოფა, პასუხის შეყოვნება და მოტორული პერსევერაცია (Adair 1998, Lezak 1995, 

Na 1999). 

CAR (შემთხვევითი) და CAS (სტრუქტურირებული)–ის სკალირებული ქულა მიიღება 

1 და 2  Cancellation–ის დავალებებში მიღებული ნედლი ქულებისგან. აღნიშნული ქულების 

შედარებით ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უმკლავდება ერთი და იმავე 

დავალებას ბავშვი სხვადასხვა სიტუაციაში, როცა შემთხვევითად მიეწოდება 



მხედველობითი სტიმული და მაშინ, როცა მხედველობითი სტიმულის მიწოდება 

სტრუქტურირებული პროცესია. 

 

WISC-IV-ის ინტეგრირებული პროცესუალური ანალიზის მომზადება 

ოთხივე კოგნიტური სფეროსთვის (ვერბალური, აღქმა, მუშა მეხსიერება და 

ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარე) განყოფილებების პროცესუალური ანალიზი იწყება  

WICC-IV Integrated Record Form–ის 27–ე გვერდზე და გრძელდება 29–30 გვერდებზე. 

თითოეულ განყოფილებას აქვს შესაბამისი ცხრილები, სადაც შესაძლებელია 

პროცესუალური/დამუშავებული ქულების განთავსება და სხვადასხვა შედარებების 

განხორციელება. აღნიშნული ქულები მიიღება უფრო ღრმა შეფასების საჭიროებიდან 

გამომდინარე, დამატებითი სუბტესტებისგან და ქცევითი დაკვირვების შედეგებიდან. 

უმეტესი მათგანი სკალირებული ქულაა და გვიჩვენებს იგივე ასაკის ბავშვების 

შესრულებასთან შესაბამისობას. სკალირებული პროცესუალური ქულების მნიშვნელობაც 

10–ის ტოლია სტანდარტული გადახრით 3. სხვა პროცესუალური ქულები, როგორც წესი 

წარმოადგენენ ნედლ ქულებს (აღდგენილი ციფრების რაოდენობა, გამეორებების რაოდენობა, 

რომელიც ტესტირების პროცესში მოითხოვეს და ა.შ) და უფრო ხშირად ინტერპრეტირდება 

მისი გამოვლენის სიხშირის მიხედვით სტანდარტულ მონაცემებთან შედარებით. 

პროცესუალური ქულების სკალირებული ქულის ეკვივალენტები ვერბალური, აღქმის, მუშა 

მეხსიერების და ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარისთვის მოცემულია Asministration and 

Scoring Manuel-ში C.1 და C.4 დანართის სახით. D დანართი მოიცავს დარჩენილ 

პროცესუალურ ქულებს, მის ღირებულებას და სიხშირის ცხრილებს. ყველა ნორმატიული 

ინფორმაცია (სკალირებული ქულების ეკვივალენტები, შეცდომები) კუბების აწყობის 

დავალებისთვის მოცემულია E დანართში. 

სუბტესტის დონეზე განსხვავებების შედარების მსგავსად პროცესუალურ დონეზე 

განსხვავებების შედარება  აგრეთვე გამოდგება ჰიპოთეზის დასადასტურებლად ან 

უარსაყოფად (რომელიც ყალიბდება რეფერალისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 

და დაკვირვების შედეგად). კლინიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავების ინტერპრეტაციისას 

პრაქტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს, როგორც თავად ჰიპოთეზა, აგრეთვე ალტერნატიული 



ახსნებიც. პროცესუალური ანალიზის შედეგები უნდა ინტერპრეტირდეს სხვა ინფორმაციის 

გათვალისწინებით, როგორიცაა სამედიცინო, განათლების და ფსიქო–სოციალური ისტორია. 

აღნიშნული ინფორმაცია მიიღება ინტერვიუს, პირდაპირი დაკვირვების, წინა ჩატარებული 

ტესტების შედეგების, ტესტის შესრულების თვისობრივი მაჩვენებლის გათვალისწინებით. 

შედეგები ყოველთვის უნდა გაანალიზდეს რეფერალის კითხვის ან შეფასების მიზნის 

კონტექსში. 

ვერბალური სფერო 

პირველი საფეხური. პროცესუალური ქულების მიღება და აღწერა. 

 ვერბალურ სფეროში პროცესუალური სუბტესტები გულისხმობს ვერბალური გაგების 

სუბტესტების შედეგების სკალირებულ ქულას და  მოიცავს Similiarities Multiple Choice, 

Vocabulary Multiple Choice, Picture Vocabulary Multiple Choice, Comprehension Multiple Choice, 

Information Multiple Choice. ვინაიდან აღნიშნული ქვე–ტესტებები წარმოადგენს ვერბალური 

გაგების ადაპტირებულ ვარიანტს, ამიტომ იგულისხმება, რომ ისინიც ზომავს იგივე 

კოგნიტურ პროცესებს, რასაც მისი შესაბამისი ან დამატებითი ქვე–ტესტი, მაგრამ 

ინფორმაციის აღდგენის და ექსპრესიული მეტყველების უნარისთვის ნაკლებად წაყენებული 

მოთხოვნებით. სკალირებული პროცესუალური ქულა შესაძლებელია მივიღოთ აღნიშნულ 

თითოეული ქვე–ტესტისგან ვერბალური სფეროსთვის ( SIMC, VCMC, PVMC, COMC, INMC). 

 პრაქტიკოსმა უნდა ჩაატაროს რამდენიმე ან ყველა პროცესუალური სუბტესტი 

ვერბალური სფეროსთვის, თუ ბავშვის ბავშვის სკალირებული ქულა ვერბალური გაგების 

სუბტესტისთვის დაბალია (მსგავსებანი, ლექსიკონი).  პროცესუალური სუბტესტების 

ჩატარების საჭიროება დგება მაშინაც, როცა ბავშვის შედეგები ვერბალური გაგების ტესტებში 

შეუსაბამო ან ატიპურია (უჭირს მარტივი დავალებების შესრულება, მაგრამ იღებს კარგ 

ქულას რთულ დავალებებში, ან როცა განუწყვეტლივ იღებს 1 ქულას 2 ქულიან 

დავალებებშიც). 

მეორე საფეხური. პროცესუალურ დონეზე განსხვავებული შედეგების შედარება 

 ვერბალური სფეროსთვის პროცესუალური ანალიზითა და განსხვავებების 

ერთმანეთთან შედარების საშუალებით პრაქტიკოსი ამოწმებს ჰიპოთეზას მეხსიერებიდან 



ინფორმაციის ამოტანის პროცესის, ვერბალური ექპრესიის, მუშა მეხსიერების და 

ყურადღების შესაძლო გავლენის შესახებ ვერბალური ცნების ფორმირებაზე, ვერბალურ 

მსჯელობის  და ცოდნის მიღების უნარზე. ვერბალური სფეროსთვის პროცესუალური 

ანალიზი მიმდინარეობს შემდეგ სკალირებულ ქულებს შორის განსხვევების შედარებით: SI 

vs SIMC, VC vs VCMC, VC vs PVMC, VCMC vs PVMC, CO vs COMC, IN vs INMC. აღნიშნული 

შედარებებისთვის კრიტიკური ღირებულება და სიხშირეთა განაწილება  (critical value and 

base rate) მოცემულია ცხრილში D.1 და D.2 Administration and Scoring Manual-ში. 

 პროცესულაურ დონეზე განსხვავებების შეფასების დროს შეიძლება წარმოიშვას 

სხვადასხვა ჰიპოთეზა ქულებს შორის განსხვავებების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, როცა 

სკალირებული ქულა multiple-choice adaptation-ისთვის აღემატება თავისუფალ აღდგენას 

(VCMC>VC) ჰიპოთეზას წარმოადგენს ის, რომ ბავშვს უჭირს ვერბალური ცნებების ამოტანა, 

გახსენება თუ მას თან არ ახლავს რაიმე მიმანიშნებელი. აგრეთვე, ორალური ექსპრესიის 

პრობლემები შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს თავისუფალი აღდგენის ქულის ოდენობას. იმ 

შემთხვევაში, როცა სკალირებული ქულა multiple-choice adaptation-ისთვის მნიშვნელოვნად 

დაბალია  შესაბამისი სუბტესტის (corresponding subtest) სკალირებულ ქულასთან 

შედარებით, ბავშვს შესაძლოა პრობლემები ქონდეს დისტრაქტორებთან გამკლავების 

უნარში, ან მისი პასუხები განპირობებული იყოს იმპულსურობით და დაუკვირვებლობით. 

ჰიპოთეზის შემოწმებისას დამატებით უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის ისტორიის, ტესტის 

განმავლობაში ქცევაზე დაკვირვების შესახებ ინფორმაცია.  

 ვერბალური სფეროს პროცესუალური სუბტესტი მოდიფიცირებულია კოგნიტური 

მოთხოვნების შემცირებისკენ თავისუფალი აღდგენის დროს. multiple-choice adaptation–ის 

დროს დამატებით ჩართულია სხვადასხვა კოგნიტური პროცესი, რომელიც გავლენას ახდენს 

ბავშვის შესრულებაზე. მრავალფეროვანი პასუხების რეჟიმში ბავშვს ევალება გამოიყენოს 

შედარებები ყველაზე საუკეთესო პასუხის ასარჩევად.  ეს პროცესი არ არის საჭირო 

თავისუფალი აღდგენის დროს. ბავშვს უწევს სხვადასხვა ალტერნატიულ პასუხებთან 

შეჯახება, რომლებიც დამატებით დისტრაქტორებს წარმოადგენენ. მაგალითად: „ რატომ აქვს 

მანქანას ქამრები?“ და ერთ–ერთ ალტერნატიულ პასუხს წარმოადგენა: „ეს კანონში წერია“. 

თავისუფალი აღდგენის პროცესში ბავშვი დიდი ალბათობით მიუთიებდა ქამრის 

უსაფრთხოებისთვის საჭირო დანიშნულებაზე. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა 



წარმოადგენილია ალტერნატივები, შესაძლოა უპასუხოს აღნიშნულ კითხვაზე, რომ „ეს 

კანონში წერია“. ამ შემთხვევაში ალტერნატიული პასუხები წარმოადგენენ დამატებით 

დისტრაქტორებს. 

 ზოგიერთი დისტრაქტორი სამიზნე სიტყვის ან ფრაზის მსგავსი ფონეტიკური 

ჟღერადობისაა.  მაგალითად ლექსიკონის დავალებაში ერთ–ერთ დისტრაქტორ პასუხს 

წარმოადგენს: „რას ნიშნავს ანტიკური (ancient)?” . აღნიშნული კითხვის დისტრაქტორ პასუხს 

წარმოადგენს აღელვებული (anxious). აღნიშნული ტიპის დისტრაქტორი განსაკუთრებულ 

სირთულეს წარმოადგენს იმ ბავშვებისთვის, რომელთაც უჭირთ სმენითი ან მხედველობითი 

მახასიათებლების გამოყოფა სემანტიკური ან აბსტრაქტული მნიშვნელობისგან. იმპულსურმა 

ბავშვა აგრეთვე შესაძლოა აირჩიოს ფონეტიკურად მსგავსი პასუხი, რადგან ვერ ახერხებს 

ყველა ალტერნატივისთვის ყურადღების მიპყრობას და გაანალიზებას.  

 სპეციალური ჯგუფის კვლევებით გამოვლინდა, რომ multiple-choice –ის დავალებებს 

უკეთესად ასრულებენ ის ბავშვები, რომლებთანაც ვლინდება თავის ტვინის დაზიანებით  

გამოწვეული კოგნიტური პრობლემები,  მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებთან 

შედარებით (ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა ან შერეული მეტყველების დარღვევა). 

პროცესუალურმა ქვე–ტესტებმა შესაძლოა გაუმარტივონ შესრულება მეხსიერებიდან 

ინფორმაციის ამოტანის სირთულის მქონე ბავშვებს, იმ ბავშვებთან შედარებით, რომელთა 

პრობლემები დაკავშირებულია ორალურ ექსპრესიასთან, რეცეპტულ მეტყველებასთან ან 

სიტყვების ცოდნასთან. 

მესამე საფეხური. შესრულების თვისებრივი ასპექტების შეფასება 

 შესრულების თვისებრივი ასპექტების შეფასება ხშირად მნიშვნელოვან კლინიკურ 

ინფორმაციას გვაწვდის ვერბალური ინფორმაციის გამოყენების და პოტენციური კოგნიტური 

პროცესების შესახებ, რაც განაპირობებს ეფექტურ ვერბალურ ფუნქციონირებას. დიაგნოზის 

დასმის პროცესისგან განსხვავებით, აღნიშნული ტიპის ანალიზის მიზანს წარმოადგენს  

ბავშვის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოდიფერენცირება, რაც სასარგებლო ინფორმაციას 

წარმოადგენს ჩარევისა და რეკომენდაციების გაწერის პროცესში. სუბტესტების მოთხოვნებს 

შორის განსხვავებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია ხარისხობრივი ანალიზისთვის. 

მაგალითად, ინფორმაცია (Information) და მსგავსებანი (Similiarities)  მოითხოვს ნაკლებად 



რთული ვერბალური პასუხების ფორმულირებას გაგებისა (Comprehenson) და 

ლექსიკონისგან (Vocabulary) განსხვავებით.  მეორეს მხრივ, მსგავსებანი მოითხოვს 

ინდუქციურ მსჯელობას, მაშინ როცა ინფორმაციის დავალებების შესრულებაზე გავლენას 

ახდენს კრისტალიზებული ცოდნა და ფაქტების ცოდნის მეხსიერება. 

 როგორც ადრე აღვნიშნეთ, შესრულების ხარისხობრივი შეფასება  შეიძლება 

მოიცავდეს პასუხების პატერნების შემოწმებას. ბავშვს, რომლის პროფილშიც ფიქსირდება 

არათანაბარი პასუხსების პატერნი სხვადასხვა ქვე–ტესტში, შესაძლოა ხელი შეეშალა ტესტის 

არასწორი ადმინისტრირების შედეგად. პასუხების აღნიშნული პატერნი შესაძლოა 

გამოწვეული იყოს ყურადღების ან მეტყველების პრობლემებით, რაიმე ტიპის მასალასთან 

დაკავშრებული სირთულეებით (რაოდენობრივი ინფორმაცია, სახელები, მიმართულებები), 

ან გარკვეული ტიპის ცოდნის დეფიციტით. პასუხების ანალიზითა და შეფასებით 

ინფორმაციას ვიღებთ ისეთი ფაქტორების შესახებ, როგორიცაა ბავშვის მოტივაცია, 

შეუპოვრობა/თანმიმდევრობა და წინააღმდეგობა გაწევის უნარი ტესტის შესრულების 

პროცესში. მაგალითად ბავშვი, რომელიც გამუდმებით ამბობს „არ ვიცი“, ან არ პასუხობს 

კითხვებს შესაძლოა იყოს არა მოტივირებული ტესტის კარგად შესრულებისთვის, ან 

ჰქონდეს ყურადღების ან მეტყველების მნიშვნელოვანი პრობლემები. 

 პასუხების თვისებრივი/ხარისხორივი შეფასება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა 

ვერბალური სფეროსთვის. აღნიშნული ტიპის ანალიზის საშუალებით ვიღებთ ინფორმაციას 

ბავშვის სოციალური სიტუაციიას შესახებ. მაგალითად, ინფორმაციისა და Information 

multiple-choice-დავალებები შესაძლოა რამდენიმე კატეორიად დალაგდეს: 

 ითხოვს რაოდენობრივ პასუხს ( 4,5,6,8,13 და 31); 

 ითხოვს კალენდარული ინფორმაციის აღდგენას (7,9,11,12,17 და 18); 

 ითხოვს მეცნიერულ ცოდნას ( 10,14,15,19,20,23,24,26,29,32 და 33)’ 

 ზომავს გეოგრაფიულ და მიმართულებების შესახებ ცოდნას (22 და 25); 

დავალებების მსგავსი სახით კატეგორიაზაცია მხოლოდ მაგალითია. სხვა 

პრაქტიკოსმა შესაძლოა გამოიყენოს სხვა ტიპის კატეგორიზაცია და ერთი კითხვა შესაძლოა 

რამდენიმე კატეგორიასაც მიაკუთვნოს (კითხვა 29 შესაძლოა იყოს კალენდარულ ცოდნაშიც 



და მეცნიერული ცოდნის კატეგორიაშიც). დავალებების დონეზე თვისობრივი შეფასება 

გვეხმარება განისაზღვროს ცვლილებები თავად დავალების შიგნითაც. 

ვერბალურ სფეროში მრავლობითი გადაწყვეტილების დავალებებში გარკვეული 

ტიპის დისტრაქტორები ვლინდება სათანადო დროს. გარკვეული ტიპის პასუხები შესაძლოა 

მოიცავდეს სწორ, მაგრამ მეტად კონკრეტიზებულ ალტერნატიულ პასუხებს, ფონეტიკურად 

მსგავს პასუხებს, ან აბსოლუტურად არა სწორ პასუხებს. პრაქტიკოსმა უნდა განსაზღვროს 

დავალების განმავლობაში პასუხების ტიპი ბავშვის უფრო ღრმა შეფასების მიმართულების 

გასაგებად. 

აღქმის სფერო 

პირველი საფეხური. პროცესუალური ქულების მიღება და აღწერა. 

აღქმის სფეროში პროცესუალურ ქვე–ტესტებს წარმოადგენენ Block Design Multiple 

Choice, Block Design Process Approach, Elithorn Mazes. 6 სკალირებული პროცესუალური ქულა 

შესაძლოა გამოვიყენოთ პროცესუალური ანალიზისთვის: BDN, BDMC, BDMCN, BDPA, EM, 

EMN. 

კუბების აწყობა დროითი ლიმიტის გარეშე (BDN) 

 BDN დაფუძნებულია კუბების აწყობის ქვე–ტესტზე, თუმცა დამატებითი დროითი 

ბონუსის გარეშე, რომელიც არსებობს სწრაფი შესრულებისთვის. დროით ფაქტორზე 

ყურადღების გამახვილების შემცირება განსაკუთრებით სასარგებლოა, როცა დავალების 

შესრულებაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: ფიზიკური შეზღუდვები, 

პრობლემის გადაწყვეტის სტრატეგიების გამოყენების სირთულე, პიროვნული 

მახასიათებლები. BDN არ მოიცავს ქულებს, რომელიც დროითი ლიმიტის ამოწურვასთანაა 

დაკავშირებული. ბავშვებს, რომელთაც აქვთ მხედველობითი აღქმის სირთულეები, 

მოტორული სირთულეები, ან კოგნიტური პროცესების გამოყენების დაბალი სიჩქარე 

შესაძლოა აღნიშნულ დავალებაში გვაძლევდნენ დაბალი მნიშვნელობის ქულას. 

Block Design Multiple Choice 



 BDMC განკუთვნილია მხედველობითი აღქმის და აღქმის–ორგანიზაციის უნარების 

გასაზომად, კუბების აწყობისთვის საჭირო მოტორული დაგეგმვისა და აღმასრულებელი 

ფუნქციების გამოყენების გარეშე. კუბების აწყობის მსგავსად Block Design Multiple Choice 

გააჩნია დროითი ლიმიტი და დამატებითი ბონუს–ქულა სწრაფი და ზუსტი 

შესრულებისთვის. შესაბამისად, ნელი გადამუშავების, ნელი მუშაობის სტილი განაპირობებს 

დაბალ ქულებს აღნიშნულ დავალებაში. 

 BDMCN დაფუძნებულია  Block Design Multiple Choice–ის დავალებაზე, თუმცა ამ 

შემთხვევაში არ არსებობს დამატებითი ბონუს ქულა სწრაფი და ზუსტი შესრულებისთვის.  

ამ შემთხვევაში არ არსებობს ქულები დროითი ლიმიტის ამოწურვის შემდგომ 

შესრულებული დავალებისთვის. დაბალი სკალირებული ქულები შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს მხედველობითი–აღქმის სირთულეებთან ან კოგნიტური 

გადამუშავების ძალიან ნელ ტემპთან. 

კუბების აწყობის დავალებისადმი პროცესუალური მიდგომა 

 კუბების აწყობის დავალებისადმი პროცესუალური მიდგომა ვლინდება კუბების 

აწყობის PI ქვე–ტესტში, რომელიც მოცემულია WISC-III PI-ში. ვინაიდან მისი ბაზისი 

მოცემულია  WISC-III PI-ში, ნორმატიული ანგარიში (აერთიანებს სკალირებული ქულების 

ეკვივალენტებსაც) კუბების აწყობის დავალების პროცესუალურ მიდგომაში მოცემულია 

Administration and Scoring Manuel-ის E დანართში. აღნიშნული ქვე–ტესტი ორიენტირებულია 

კუბების აწყობის დავალების შესრულებისთვის საჭირო კოგნიტური პროცესების უფრო ღრმა 

შეფასებაზე. 

  კუბების აწყობის პროცესულუარი მიდგომის დროს თითოეული დავალებისას ბავშვს 

აწვდიან იმაზე მეტ კუბიკს, ვიდრე საჭიროა ნიმუშის მიხედვით ფიგურის ასაგებად. ბავშვმა 

უნდა განსაზღვროს საჭირო რაოდენობის კუბიკები და შემდგომ ააგოს ნიმუშის შესაბამისი 

ფიგურა. თუ ბავშვს უჭირს დავალების შესრულება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში (on 

part A), მაშინ მას საშუალება ეძლევა კიდევ სცადოს ფიგურის აგება (in part B). A და  B 

ნაწილიდან მიღებულ საერთო ქულა გაოიყენება  BDPA–ს მისაღებად. 



 მეორე B ნაწილში გამოიყენება მხედველობითი მიმანიშნებლები, რომელიც 

დაკავშირებულია საჭირო კუბების რაოდენობასთან, დიზაინის განზომილებებთან (2X2, 3X3) 

და დიზაინს შიგნით თითოეული კუბიკის ორიენტაციის შესახებ. აღნიშნული დამატებითი 

ინფორმაცია ეხმარება ბავშვს ორიენტირდეს თითოეული კუბიკის დეტალებზე და არა 

მთელი ფიგურის საერთო მახასიათებლებზე. ბავშვმა, რომელსაც სირთულეების აქვს 

მთლიანი ფიგურის ზოგად მახასიათებლებთან (მთლიანი დიზაინი), მაგრამ შეუძლია 

კონკრეტული დეტალების გათვალისწინება (თითოეული კუბიკის ფერისა და ორიენტაციის 

აღქმა და გაგება), შესაძლოა უკეთესი შესრულება აჩვენოს B ნაწილში A ნაწილთან 

შედარებით. 

 დამატებით, BDPA–სთვის პროცესუალური ქულების ნაწილი მიიღება მკვლევარის 

დაკვირვებიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და იმ შეცდომების მიხედვით, 

რასაც ბავშვი უშვებს კონსტრუქციის აგებისას. ზოგიერთ ბავშვს შეუძლია ზოგიერთი კუბიკი 

სწორად განალაგოს განსაზღვრულ სტანდარტულ დროში, მაგრამ ქულის მიღების 

სტანდარტული წესის მიხედვით აღნიშნულ შესრულებაში მიიღოს 0 ქულა. თუ მსგავსი 

შემთხევები სხვა დავალებებშიც გამოვლინდება მთლიანი შესრულების ქულა ძალიან 

დაბალი იქნება. დროითი ლიმიტის გაზრდის შემთხვევაში შესრულება დამოკიდებულია 

სწორად განლაგებულ კუბიკებზე და არა დროით ლიმიტზე. შედეგად მიღებული ქულები 

გვიჩვენებს შესრულების დეფიციტის სიმძიმეს და აგრეთვე ცუდი შესრულების მიზეზს 

(იმპულსურობა, უყურადღებობა, მხედველობით აღქმის სირთულეები, შეზღუდული დროის 

გავლენა). 

 შეცდომების ტიპები, რომელიც ვლინდება კონსტუქციის აგებისას, აგრეთვე 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს. თითოეული სწორად განლაგებული მწკრივი და 

სვეტი მოითხოვს გარკვეული რაოდენობის კუბიკების გამოყენებას ( 2, ან 3) და მათ სწორ 

სივრცით განლაგებას. შეცდომები ვლინდება, მაშინ, როცა ირღვევა აღნიშნული მოთხოვნები. 

მაგალითად, როცა ბავშვი 2X2 დიზანის კონსტრუქციაში მესამე კუბიკს განალაგებს 

დანარჩენი 2–ის გასწვრივ, ირღვევა ნიმუშის აგების სიზუსტე. აგრეთვე ირღვევა ნიმუშის 

აგების სიზუსტე, როცა სწორი რაოდენობის კუბიკები ერთმანეთთან მიმართებაში 

არასწორად არიან განლაგებულნი სივრცეში, როცა არასწორი კონფიგურაციაა. 

კონფიგურაციის სირთულეები შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს აღქმის დარღვევასთან, 



როცა წვრილი დეტალების დალაგება გართულებულია, ხოლო მთლიანი ფუგურის აღქმა 

შესაძლებელია. 

 ზოგიერთი ბავშვი შეცდომას უშვებს ფიგურების სწორი კონფიგურაციით 

განლაგებაში, თუმცა დროითი ლიმიტის ამოწურვამდე ახერხებს შეცდომის გამოსწორებას. 

აღნიშნულ შეცდომებს ეწოდებათ ჩავარდნები კონფიგურაციის გზაზე ( en route break in 

configuration – ERB). თუ აღნიშნული ტიპის შეცდომები ვერ გამოსწორდა დროითი ლიმიტის 

ამოწურვამდე მაშინ ისინი წარმოადგენენ საბოლოო კონფიგურაციის შეცდოემებს ( final 

configuration errors – BIF).ზედმეტი კუბიკებით გამოწვეული შეცდომები (extra block 

construction error – EBC) წარმოადგენს სპეციფიკური ტიპის შეცდომას, როცა ბავშვის მიერ 

აგებული კონსტრუქცია შეიცავს საჭიროზე მეტ კუბიკს. 

 

Elithorn Mazes 

ლაბირინთები ორიენტირებულია ბავშვის  დათვალიერების (scanning) უნარის, 

მხედველობითი და მოტორული თანმიმდევრული გადამუშავების, დაგეგმვის, ორგანიზების, 

მოტორული კონტროლის, იმპულსური პასუხების შეკავების უნარის შეფასებაზე. ორი 

სკალირებული პროცესუალური ქულა EM და EMN შესაძლოა მივიღოთ ლაბირინთების 

დავალებიდან. პრობლემა, რომელიმე ზემოთ აღნიშნულ უნარში დაკავშირებული უნდა იყოს 

EM-ის და EMN-ის დაბალ მნიშვნელობასთან. პრაქტიკოსმა აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოს, 

რომ ბავშვები, რომლებსაც აღენიშნებათ მეტყველების პრობლემები შესაძლოა  იღებდნენ 

დაბალ ქულებს მოცემულ დავალებაში, თუმცა ამ შემთხვევაში ცუდი შესრულება 

გამოწვეულია ინსტრუქციის გაგების სირთულით (ბილიკი უნდა გაავლონ ზემოთ მიმავალი 

მიმართულებით კალმის აღების გარეშე). 

აღმასრულებელი ფუნქცია წარმოადგენს კოგნიტური პროცესების ისეთ კატეგორიას, 

რომელიც აერთიანებს ბევრ ზუსტ, მაღალი ფუნქციონირების დონის პროცესებს, რომლებიც 

გავლენას ახდენენ კოგნიტური დავალებების შესრულებაზე. იმ უნარებს, რომლებიც 

ერთიანდებიან აღმასრულებელ ფუნქციებში მიეკუთვნებათ: ორგანიზაცია, დაგეგმვა, 

მოქნილობა, თვით–მონიტორინგი, ინფორმაციის ამოტანა, პროდუქტულობა, იმპულსის 



შეკავება და მოტორული მოქმედება. აღმასრულებელი ფუნქციის დეფიციტი გავლენას 

ახდენს ყველა ქვე–ტესტის შესრულების მაჩვენებელზე. ლაბირინთების პროცესუალურ 

ქულაზე (მოტორული დაგეგმვა და ლატენტური დრო) კი განსაკუთრებით აისახება 

აღმასრულებელი ფუნქციის გარკვეული კომპონენტების  ზემოქმედება. 

აღმასრულებელი ფუნქციის ზოგიერთი ასპექტის შეფასება შესაძლებელია 

ლაბირინთების ტესტის მიხედვით. თუმცა, ნორმის შესაბამისი შესრულება აღნიშნულ ქვე–

ტესტში არ მიუთითებს აღმასრულებელი ფუქნციის გამართულ მუშაობაზე, ისევე, როგორც 

ცუდი შესრულება ვერ გამოდგება აღმასრულებელი ფუნქციის სრული დარღვევის 

ინდიკატორად. იმ შემთხვევაში, როცა სახეზეა დაბალი სკალირებული ქულები და სხვა 

ნიშნები, რომელიც მიუთითებს აღმასრულებელი ფუნქციის დეფიციტზე, საჭიროა 

დამატებითი, უფრო ღრმა შფასება,რაც მიიღწევა D-KEFS-საშუალებით. 

ლაბირინთის ქვე–ტესტის შესრულებისას ბავშვს ორი მცდელობის შესაძლებლობა 

აქვს. აღნიშნული დავალების შესასრულებლად მას სჭირდება გამოიყენოს პროცედურული 

დასწავლის უნარი, სწორი გადაწყვეტილების მიღებისთვის. მეორე მცდელობისას 

შეცდომების მნიშვნელოვანი რაოდენობა მიუთითებს დაგეგმვის, კოგნიტური მოქნილობის, 

ამოცანის წესების გაგების და მიყოლის მძიმე დეფიციტზე. 

EM ის დროს მნიშვნელოვანია შესრულების სიზუსტეც და სიჩქარეც. მაღალი 

სკალირებული ქულა მიუთითებს დავალების წესების სწრაფ, ზუსტ მიყოლაზე და 

აღნიშნული უნარის ავტომატურად გააქტიურების და აღსრულების შესაძლებლობაზე. 

დაბალი ქულა აღნიშნულ ქვე–ტესტში შესაძლოა განპირობებული იყოს ცუდი დაგეგმვით, 

იმპულსური ქცევით, ინფორმაციის ნელი გადამუშავების ან გრაფომოტორული სიჩქარის 

სიმცირით. დამატებით, ბავშვს, რომელსაც აქვს შფოთვა შესაძლოა აჩვენოს დაბალი ქულა 

ლაბირინთის ქვე–ტესტში, მაშინ როცა პრობლემები აღმასრულებელ ფუნქციებში არ 

აღენიშნებოდეს. 

EMN წარმოადგენს ლაბირინთის ქვე–ტესტს დროითი ბონუსის გარეშე, რომელიც 

ენიჭება ბავშვს დავალების სწრაფი დასრულებისთვის. დავალების შესრულების სიჩქარეზე 

ყურადღების ნაკლებ გამახვილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ბავშვების 

შემთხვევაში, რომელთაც აღენიშნებათ ფიზიკური შეზღუდვები, პრობლემის–გადაწყვეტის 



სტრატეგიების გამოყენების სირთულე, ან რომელთა პიროვნული მახასიათებლები გავლენას 

ახდენს ტესტის შესრულებაზე. EMN–ისთვის დროის ფაქტორი გავლენას არ ახდენს 

დავალების შესრულების ქულაზე. 

EM და EMN-ისთვის დამატებითი პროცესუალური ქულების მიღებაა შესაძლებელი.  

მოტორული დაგეგმვის და ლატენტური დროის (latency time) შესაბამისი ქულები 

აღმასრულებელი ფუნქციის სპეციფიკურ ასპექტებს ზომავს (ორგანიზაცია, კოგნიტური 

დაგეგმვა და მოტორული აღსრულება). მოტორული დაგეგმვა ვლინდება მაშინ, როცა ბავშვი 

იყენებს თითებს იმისთვის, რომ განსაზღვროს სწორი ბილიკი ლაბირინთში. ლატენტურ 

დროის წარმოადგენს  ინსტრუქციის ბოლო სიტყვიდან ბავშვის მიერ მოქმედების 

დაწყებამდე არსებული პერიოდი.  

მოტორული დაგეგმვის ქულები ლაბირინთის ტესტისთვის მოცემულია 

Administration and Scoring Manuel-ის D.5 ცხრილში. იმ შემთხვევაში, როცა მოტორული 

დაგეგმვის მაღალი ქულა დაწყვილებულია დაბალ SSpF ან SSpB –ის სკალირებულ ქულასთან, 

მაშინ მოტორული დაგეგმვის მაღალ ქულას განიხილავენ, როგორც კომპესატორულს,  სუსტი 

მხედველობით–სივრცითი ან ფსიქიკური მანიპულაციების მექანიზმს. ადეკვატული 

მხედველობით–სივრცითი მუშა მეხსიერების ფონზე კარგად განვითარებული  მოტორული 

დაგეგმვის უნარის არსებობა მიუთითებს მოტორული დაგეგმვის, როგორც ექსპლიციტურ 

სტრატეგიაზე, რომელიც გამოიყენება სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად და იმ 

მოტორული პროგრამის იდენტიფიცირებისთვის, რომელიც საჭიროა დავალების 

შესასრულებლად.  

Administration and Scoring Manuel-ის D.6 ცხრილში მოცემულია  თითოეული 

დროისთვის ლატენტური დროის საშუალო მაჩვენებელი, სწორი და არა სწორი 

პასუხებისთვის. ლატენტური დრო მოიცავს დროს, რომელიც იხარჯება გადაწყვეტილების 

მიღებაში, ალტერნატიული გზების ფსიქიკური რეპრეზენტაციების შექმნაში და იმ გეგმის 

მიღებაში, რომელიც საჭიროა არჩეული პასუხის განსახორციელებლად. როგორც 

მოსალოდნელი იყო, ლატენტური დრო გაცილებით მეტია რთული დავალებების 

შემთხვევაში, რაც მიუთითებს პასუხის განხორციელებამდე ლაბირინთის გზის გონებაში 

დაგეგმვას. იმ ბავშვებს, რომელთა შემთხვევაში ლატენტური დრო ძალიან მოკლეა, ჰქონდათ 



სწრაფი კოგნიტური დაგეგმვის უნარი, ან იყვნენ იმპულსურები. ბავშვის მიერ დავალების 

შესრულების მაჩვენებელი (დავალება სწორად შეასრულა, თუ არა სწორად) საშუალებას 

გვაძლევს განვსაზღვროთ რითაა გამოწვეული ლატენტური დროის სიმცირე. მაგალითად, 

როცა ლატენტური დროის სიმცირე დაკავშირებულია არა სწორ პასუხთან, ეს მიუთითებს 

ბავშვის იმპულსურ ქცევაზე ან წინასწარ განჯის გარეშე მოქმედების გეგმის სწრაფ მიღებაზე. 

ხანგძლივი ლატენტური დრო, როცა დაკავშირებულია სწორ პასუხთან, ეს მიუთითებს 

სწორი კოგნიტური გადაწყვეტისთვის ხანგძლივი დროის საჭიროებაზე. იმ შემთხვევაში, 

როცა ხანგძლივ ლატენტურ დროსთან დაკავშირებულია არა სწორი პასუხი საუბარია 

კოგნიტური დაგეგმვის უნარების დეფიციტზე. 

ბავშვის შეცდომების ტიპი დავალების შესრულების პროცესშიც ინფორმაციულია 

პრაქტიკოსისთვის. ეს შეცდომები მოიცავს მოტორულ უზუსტობებს (როცა ბავშვის 

ლაბირინთში გზის გავლებისას ეხება ლაბირინთის კედელს ან კუთხეს), უკუსვლა (ბავშვი 

ბრუნდება უკან, იმის ნაცვლად, რომ წინ გააგრძელოს სვლა), გადაკვეთა (როცა ბავშვი კვეთს 

ხაზებს ლაბირინთში). 

Administration and Scoring Manuel-ის D.7–ში მოცემულია მოტორული უზუსტობის 

შეცდომები. მოტორული უზუსტობების დროს ბავშვი არღვევს დავალების შესრულების წესს 

და ეს გამოწვეულია ცუდი გრაფომოტორული კონტროლის უნარით. ცუდი 

გრაფომოტორული უნარი შესაძლებელია გამოვლინდეს  კოდირების ან კოდირების 

გადაკოპირების დავალებებშიც. თუ ბავშვის შესრულება აღნიშნულ დავალებებში დაბალია, 

მაშინ ბავშვის შესრულებაზე გავლენას ახდენს მოტორული კონტროლის დეფიციტური 

უნარი. თუ ლაბირინთის დავალებებში ბავშვის გრაფო–მოტორული უნარი დეფიციტური 

კოდირების დავალებებისგან განსხვავებით, მაშინ პრობლემები უფრო მეტად 

დაკავშირებულია კოგნიტური დაგეგმვის უნარის დეფიციტთან, ან სწორი გადაწყვეტილების 

მიღების უნარის დეფიციტთან. დავალებების გართულებასთან ერთად მეტი დაშვებული 

შეცდომების რაოდენობა ბუნებრივი მოვლენაა. 

გადაკვეთის და უკან დაბრუნების შეცდომების შესახებ ინფორმაცია თავმოყრილია 

D.8 და D.9 ცხრილებში. ორივე ტიპის შეცდომა საკმაოდ იშვიათია სტანდარტულ 

შემთხვევებში და იშვიათად უშვებენ 1–ზე მეტ მსგავსი ტიპის შეცდომას ბავშვები. 



აღნიშნული ტიპის შეცდომები რამდენიმე მიზეზის გამო ვლინდება. იგი მიუთითებს, რომ 

დავალების წესები ვერ დაისწავლა ბავშვმა ან დაავიწყდა, ან ბავშვს უჭირს თვით–

მონიტორინგი. ასევე, შესაძლოა დავალების წესები დასწავლილია, მაგრამ უყურადღებობამ 

და იმპულსურობამ განაპირობოს შეცდომების დაშვება. 

საფეხური 2. პროცესუალურ საფეხურზე განსხვავებების შედარება. 

 აღქმის სფეროში პროცესუალურ ანალიზისას განსხვავებების შედარება საშუალებას 

გვაძლევს განვსაზღვროთ ჰიპოთეზის შესაბამისი ინფორმაცია: მოტორული სიჩქარის და 

აღმასრულებელი ფუნქციის გავლენა აღქმის ან ფლუიდური მსჯელობის, სივრცითი 

გადამუშავების, მხედველობით–მოტორული ინტეგრაციაზე. აღქმის სფეროში შესაძლებელია 

6 სკალირებულ ქულას შორის განსხვავებებზე მსჯელობა: BD vs BDN, BD vs BDMC, BDMC vs 

BDMCN, MR vs EM, CAS vs EM, BDMC vs EM, EM vs EMN. 

კუბების აწყობა VS კუბების აწყობა დროითი ლიმიტის გარეშე (BD vs BDN). 

 აღნიშნული განსხვავებების შესწავლა ინფორმაციას გვაძლევს  კუბების აწყობის 

დავალების შესრულების სიჩქარისა და სიზუსტის შესახებ. როცა BD < (ნაკლებია) BDN- ზე, 

აღნიშნული განსხვავება მხარს უჭერს ჰიპოთეზას, რომ პრობლემები დაკავშირებულია 

მხედველობითი ინფორმაციის სწრაფად გადამუშავების დეფიციტთან და მოტორულ 

აღსრულებასთან. როცა BD > BDN-ზე, მაშინ ვერ ვისაუბრებთ გადამუშავების სიჩქარის ან 

პასუხის აღსრულების პრობლემებზე.  ჩვეულებრივ BD-ისა და BDN-ის შესრულების 

მაჩვენებელი ძალიან უახლოვდება ერთმანეთს. სკალირებული ქულის მაჩვენებელი 1 

ქულაზე მეტი ძალიან იშვიათად გვხვდება. 

კუბების აწყობა vs Block Design Multiple Choice. 

 აღნიშნული ქულების შედარება საშუალებას მოგვცემს ვისაუბროთ მოტორული 

დაგეგმვისა და აღსრულების შესაძლო გავლენაზე კუბების აწყობის დავალების 

შესრულებაზე. როცა BD < BDMC-ზე, მაშინ შესაძლოა ვთქვათ, რომ კუბების აწყობის 

დავალების შესრულება გართულებული იყო მოტორული უნარების დეფიციტით და არა 

მხედველობითი აღქმის სირთულეებით. BD-ის მაჩვენებელი შესაძლოა მაღალი იყოს BDMC  

მაჩვენებელზე რიგი მიზეზების გამო. მაგალითად, მხედველობითი დისკრიმინაციის 



პრობლემებმა შესაძლოა განაპირობოს სირთულეები განსხვავებების აღმოჩენის პროცესში და 

შესაბამისად სწორი პასუხის მოძებნაში. აგრეთვე, იმპულსური ქცევის მქონე ბავშვმა 

შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება ფიქრისა და ყველა შესაძლო პასუხის დეტალური 

ანალიზის გარეშე. როგორც ყოველთვის, ქცევაზე დაკვირვება და მისი ფრთხილი ანალიზი 

დაგვეხმარება სწორი ინტერპრეტაციის გაკეთებაში. 

Block Design Multiple Choice vs Block Design Multiple Choice no time Bonus 

 აღნიშნული განსხვავებების შედარება საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ 

ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარე. როცა BDMC < BDMCN-ზე მაშინ პრობლემა 

გამოწვეულია მხედველობით–სივრცითი ინფრომაციის სწრაფი გადამუშავების 

სირთულეებთან.  BDMC> BDMCN პროფილი ვლინდება ბავშვებს, რომლებთაც ინფორმაციის 

სწრაფი გადამუშავების უნარის ფონზე აღენიშნებათ მხედველობით–სივრცითი პრობლემები. 

Matrix Reasoning vs Elithorn Mazes 

აღნიშნული შედარება გვაწვდის ინფორმაციას სტიმულის სირთულის შესაძლო 

გავლენის შესახებ მხედველობით–სივრცითი მსჯელობის უნარზე. აგრეთვე აღმასრულებელ 

ფუნქციასა და ფლუიდურ მსჯელობას შორის შესაძლოა კავშირზე. ბავშვს, რომელსაც აქვს 

საშუალო ან მაღალი შესრულება Matrix Reasoning-ის დავალებაში, აქვს საკმაოდ კარგად 

განვითარებული მხედველობითი დისკრიმინაციისა და გადამუშავების უნარები. MR < EM 

შემთხვევა მიუთითებს ბავშვის მიერ მხედველობითი დისკრიმინაციის და მხეველობით–

სივრცითი მსჯელობის სირთულეებზე, რაც დაკავშირებული არ არის  სივრცითი დაგეგმვისა 

და იმპულსურობის პრობლემებთან. MR > EM შემთხვევა მიუთითებს სივრცითი დაგეგმვის, 

იმპულსის კონტროლის, მოტორული კონტროლის და/ან გადამუშავების სიჩქარის 

პრობლემებზე. 

Cancellation vs Elithorn Mazes 

 აღნიშნული შედარება გვაწვდის ინფორმაციას  სწრაფი მხედველობითი 

დათვალიერების და მოტორული აღსრულების უნარების გავლენის შესახებ ლაბირინთების 

დავალების შესრულებაზე.  CA>EM გვხვდება ბავშვებში, რომელთაც აქვთ საკმარისად 

განვითარებულია მხედველობითი დათვალიერების და გრაფო–მოტორული უნარები, 



იმისთვის, რომ შესძლონ დავალების სწრაფად გადაჭრა, მაგრამ არ გააჩნიათ ადეკვატური 

სივრცითი გადამუშავებისა და კოგნიტური დაგეგმვის უნარები უფრო რთული 

მხედველობითი–სივრცითი დავალების გადასაჭრელად.  მსგავს სიტუაციებში სასარგებლო 

იქნება აღმასრულებელი ფუნქციების უფრო დაწვრილებითი შეფასება. CA<EM შემთხვევების 

ინტერპრეტაცია საკმაოდ რთულია, რადგან ჩვეულებრივ ბავშვების შესრულება Cancellation-

ის დავალებაში ბევრად უკეთესია. CA დავალება უფრო მაღალ მოთხოვნებს უყენებს 

მხედველობითი დათვალიერების/სკანირების უნარს და განსხვავება შესაძლოა გამოწვეული 

იყოს აღნიშნული სფეროს მნიშვნელოვანი დეფიციტით. 

Block Design Multiple Choice vs Elithorn Mazes 

აღნიშნული შედეგების შედარება საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ  

მხედველობითი დისკრიმინაციის უნარის გავლენა ლაბირინთების დავალების 

შესრულებაზე. BDMC>EM შემთხვევა მიუთითებს, რომ მხედველობითი ინფორმაციის 

გადამუშავების პროცესის დეფიციტი არ განაპირობებს ლაბირინთის დავალების ცუდად 

შესრულებას, არამედ პრობლემა მდგომარეობს  ცუდ სივრცით დაგეგმვასა და მოტორულ 

აღსრულებაში. Block Design Multiple Choice დავალებების შესრულებისთვის უფრო მეტადაა 

საჭირო მხედველობითი კონსტრუირების და ინტეგრაციის უნარი, ვიდრე ლაბირინთების 

დავალების დროს. BDMC<EM შემთხვევა მიუთითებს ბავშვის მხედველობითი 

დისკრიმინაიის, დათვალიერების, დაუყოვნებლივ სივრცითი დაგეგმვის უნარის 

არსებობაზე, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს მხედველობითი ინფორმაციის დეტალების 

ინტეგრირების და ფსიქიკური კონსტრუქციის ჩამოყალიბების უნარის დეფიციტში. 

Elithorn Mazes vs Elithorn Mazes No Time Bonus 

 აღნიშნული განსხვავებების შედარება გვაწვდის ინფორმაციას სიჩქარისა და 

სიზუსტის დაცვის უნარის გავლენაზე ლაბირინთების დავალების შესრულებისას. EM<EMN 

განსხვავება შეიძლება მიუთითებდეს ბავშვის ნორმალური კოგნიტური დაგეგმვის უნარის 

პარალელურად არსებულ  პრობლემებზე ლაბირინთის დავალების შესრულებისას, რაც 

გამოწვეულია დროითი ლიმიტის არსებობით. აღნიშნულ შემთხვევაში დამატებითი დროის  

არსებობისას ბავშვები ახერხებენ ისეთი დავალებების გადაწყვეტას, რომლებიც მოითხოვენ 

კოგნიტურ დაგეგმვას, იმპულსის კონტროლსა და სხვა აღმასრულებელი ფუნქციების 



ჩართულობას. პრაქტიკოსმა აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოს ლატენტური დროის 

ხანგძლივობა და მოტორული დაგეგმვის უნარი ლაბირინთის დავალების შედეგების 

შეფასებისას. ბავშვის იმპულსური ქცევა შესაძლოა განაპირობებდეს დავალების სწრაფად, 

მაგრამ ცუდად შესრულებას. უფრო მეტად დაწვრილებითი კოგნიტური დაგეგმვის პროცესი 

კი დაკავშირებულია დავალების ნელ, მაგრამ ზუსტ შესრულებასთან. ამ შემთხვევაში 

დავალების ნელი შესრულება არ განიხილება დეფიციტად. EM>EMN შესრულება 

დამახასიათებელია ბავშვებისთვის, რომელთაც აქვთ ინფორმაციის გადამუშავების სწრაფი 

უნარი, რაც ზრდის დავალების შესრულების ქულობრივ მაჩვენებელს კოგნიტური 

დაგეგმვისა და მოტორული აღსრულების დავალებებში. მსგავსი შედარების საფუძველზე 

შესაძლებელია განისაზღვროს ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფე მსგავსი კოგნიტური 

დაგეგმვისა და მოტორული აღსრულების უნარების მქონე ბავშვებს შორის. ჩვეულებრივ 

შემთხვევებში განსხვავება EM და EMN-ს შორის უმნიშვნელოა და 1 ქულაზე მეტი 

სტანდარტულ შემთხვევებში იშვიათად გვხვდება. 

მესამე საფეხური: შესრულების თვისობრივი ასპექტების შეფასება 

 აღქმის სფეროს პროცესუალური ანალიზისას პრობლემის გადაწყვეტის 

სტრატეგიების თვისობრივი შეფასება საკმაოდ სასარგებლო ინფორმაციაა. კუბების აწყობისა 

და კუბების აწყობის პროცესუალური მიდგომა შესანიშნავ შესაძლებლობას იძლევა 

პრობლემის გადაწყვეტის სტრატეგიებზე დასაკვირველბლად. დავალება არის ახალი, 

რთული და მისი შესრულება მოითხოვს რიგ კოგნიტურ უნარებს. აღნიშნულ ქვე–ტესტებში 

ცდისა და შეცდომის გზით ერთი ან მეტი კუბისთვის მიმართულების შეცვლის მცდელობით 

შესაძლებელია სწორ გადაწყვეტამდე მისვლა. მეორე სტრატეგიას ამოცანის გადასაწყვეტად 

წარმოადგენს იმის მიხვედრა, რომ კონსტრუქცია აგებულია  კუბებისაგან, რომელთაც 

თითოეულს თავის მდებარეობა გააჩნია. შესაბამისად, თითოეული კუბის სწორი 

მიმართულებითა და პოზიციით განლაგებით მივიღებთ ძირითად კონსტრუქციას. 

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ბავშვისთვის დამახასიათებელია შეუსაბამო პრობლემის 

გადაწყვეტის სტრატეგია. ზოგიერთი კონსტრუქციის აგებისას ისინი იყენებენ პრობლემის 

გადაწყვეტის სისტემატურ სტრატეგიას, ზოგიერთი კონსტრუქციის აგებისას კი 

შემთხვევითს. მსგავსი ტიპის შეუსაბამობები შესაძლებელია ვლინდებოდეს დავალების 

გართულების შესაბამისად. უფრო რთული დავალებებისთვის ბავშვი შესაძლოა იყენებდეს 



ცდისა და შეცდომის გზას. აღნიშნული პატერნის მქონე ბავშვებისთვის დამახასიათებელია 

სწრაფი ლატენტური დრო და დაბალი ქულები ლაბირინთის ქვე–ტესტში. 

 შესრულება კუბების აწყობის, Block Design Multiple Choice, Block Design Process 

Approach – ში შესაძლოა ცვალებადობდეს კონსტრუქციის ვიზუალური მახასიათებლების 

შესაბამისად. მაგალითად, შესრულება უკეთესი შეიძლება იყოს იმ კონსტრუქციებისთვის, 

სადაც გამოსახულია ჩვეულებრივი გეომეტრიული ფორმაბი, ვიდრე იმ დავალებებში, სადაც 

ბავშვს ევალება რთული კონსტრუქციების აგება. Block Design Multiple Choice დავალებაში 

ბავშვი შესაძლოა ადეკვატურად ახერხებდეს ორ–განზომილებიან დავალებებთან 

გამკლავებას, მაგრამ უჭირდეს სამ–განზომილებიანის შესრულება. 

მუშა მეხსიერების სფერო 

 მუშა მეხსიერების სფეროსთვის პროცესუალურ ქვე–ტესტებს წარმოადგენს: Visual 

Digit Span, Letter-Number Sequencing Process Approach, Arithmetic Process Approach და Written 

Arithmetics. 13 სკალირებულია პროცესუალური ქულა შესაძლოა გადავიყვანოთ 

პროცესუალური ანალიზისთვის: DSF, DSB, VDS, SSpF, SSpB, LSR, LSN, LNPA,  ART, ARPA-A, 

ARPA-AT, ARPA-B, WA. 

 მუშა მეხსიერების სფეროში შემავალი სკალირებული პროცესუალური ქულები 

ორგანიზდებიან ორ კატეგორიაში: რეგისტრაცია და ფსიქიკური მანიპუალაცია. აღნიშნული 

განაწილება ეყრდნობა კვლევას, რომლის მიხედვითაც კოგნიტური მოთხოვნები მოცემული 

კატოგირიებისთვის განსხვავებულია. მუშა მეხსიერების პროცესუალური ქულების მსგავსი 

სახით კატეგორიზაცია არ ნიშნავს, რომ დავალება მხოლოდ მოცემულ კოგნიტურ პროცესებს 

ზომავს (რეგისტრაცია ან ფსიქიკური მანიპულაცია).  სხვა კოგნიტური უნარებიც, როგორიცაა 

თანმიმდევრობა, სმენითი დისკრიმინაცია და მხედველობითი დათვალიერება 

აუცილებელია მუშა მეხსიერების დავალებების შესასრულებლად. მუშა მეხსიერების 

კოგნიტური კომპონენტები მოიცავს ისეთ ტერმინებს, როგორიცაა უშუალო მეხსიერება, 

ხანმოკლე მეხსიერება და ენა, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება საუბარია ობიექტზე თუ 

თეორიულ მნიშვნელობაზე. 

 



პირველი საფეხური. რეგიტრაციის პროცესუალური ქულების  მიღება და აღწერა. 

 მუშა მეხსიერების ინფორმაციის რეგისტრაციის ფაზა გულისხმობს ბავშვის მიერ 

ინფორმაციის გარკვეული დროის განმავლობაში შეკავებას მისი მოდიფიცირების გარეშე, 

გამეორების მიზნით.  რეგისტრაციის პროცესი მოითხოვს სხვადასხვა კოგნიტური 

პროცესების ჩართულობას, როგორიცაა ინფორმაციის სენსორული დისკრიმინაცია და 

შენახვა, მისთვის ყურადღების მიპყრობა და შენარჩუნება და პასუხის განხორციელება. 

რეგისტრაციის ამოცანის შესრულების გასაუმჯობესებლად ბავშვი შესაძლოა მიმართავდეს 

ისეთ სტრატეგიებს, როგორიცაა ინფორმაციის დანაწევრება, ვიზუალიზაცია, გამეორება. 

რეგისტრაციის კატეგორიისთვის გამოიყოფა 5 სკალირებული პროცესუალური ქულა: DSF, 

VDS, SSpF, LSN, LSR. 

 

ციფრების სწორი თანმიმდევრობით ჩამოთვა (Digit Span Forward) 

 DSF-ის შესრულება საჭიროებს უნარს, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია 

მოსმენილი ციფრების აღდგენა.  ბავშვმა უნდა შეძლოს ციფრების მზრდადი მწკრივების 

დამახსოვრება და ხანმოკლე მეხსიერების დახმარებით მისი აღდგენა–ჩამოთვლა. აღნიშნულ 

ქვე–ტესტში ცუდი შესრულება მიუთითებს სმენითი ინფორმაციის გადამუშავების 

შეზღუდულ უნარზე. ეს შესაძლოა გამოწვეული იყოს ყურადღების პრობლემებით (მოსმენა), 

სმენითი დისკრიმინაციის სირთულეებით ან სხვა ცენტრალური სმენითი სფეროს 

პრობლემებით. 

მხედველობით მიწოდებული ციფრების ჩამოთვლა(Visual Digit Span) 

 VDS დავალების შესრულება გულისხმობს უნარს, რომლის საშუალებითაც 

შესაძლებელია მხედველობით მოდალობაში მიწოდებული ციფრების აღდგენა. ციფრების 

სწორი თანმიმდევრობით ჩამოთვლა და მხედველობით სფეროში მიწოდებული ციფრების 

ჩამოთვლის დავალება ერთმანეთისგან განსხვავდება დავალების მიწოდების მოდალობით 

(სმენითი და მხედველობითი) და სტიმულის მიწოდების ფორმით. Digit Span-ის დროს 

ციფრების მწკრივში შემავალი ციფრების მიეწოდება სათითაოდ, მაშინ, როცა Visual Digit 

Span-ის დროს ციფრთა მწკრივის წარდგენს ერთდროულად ხდება. მხედველობით 



მიწოდებულ დავალებაში ციფრების გამთლიანება და ისე დამახსოვრება ბევრად უფრო 

ადვილია, ვინაიდან იგი ამ სახითაც მიეწოდება ბავშვს. ციფრების სმენით სფეროში 

მიწოდებისას კი მას უწევს სათითაოდ მოსმენილი ციფრების გამთლიანება და დამახსოვრება. 

დაბალი ქულა მხდეველობით მიწოდებულ ციფრების ჩამოთვლის დავალებაში შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს ციფრების იდენტიფიკაციის, ხანმოკლე მეხსიერებაში მხედველობითი 

სურათების განახლების, თანმიმდევრობის ან სმენითი გამეორების პრობლემებთან 

(მხედველობის სფეროში დარეგისტრირებული სტიმული უნდა გამეორდეს სმენით სფეროში 

მის მეხსიერებაში შესაკავებლად). 

Spatial Span Forward 

 SSpF დავალების შესრულება მოითხოვს მხედველობით–სივრცითი ინფორმაციის 

რეგისტრაციის უნარს. აღნიშნული დავალების კარგად შესრულება ბავშვის მხრიდან 

მოითხოვს დათვალიერების, შენახვის, გონებაში გამეორების  და პასუხის სივრცეში სწორად 

ორგანიზების უნარს. ცუდი შესრულება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მხედველობით–

სივრცითი ინფორმაციის რეგისტრაციის, თანმიმდევრულობის, ყურადღების, 

დათვალიერების ან მოტორული პასუხების ზუსტი ორგანიზების სირთულეებთან. 

Letter Span Nonrhyming and Rhymind 

 ასო–ბგერების ჩამოთვლის ტესტი, წარმოადგენს ციფრების ტესტის  ერთ–ერთ 

სახესხვაობას, სადაც ციფრების ჩამოთვლის ნაცვლად ბავშვს ევალება ჩამოთვალოს ასო–

ბგერები. თითოეული დავალება მოიცავს 4 ცდას: 2 გაურითმავი მარცვალი, 2 გარითმული 

მარცვალი. LSN მიიღება გაურითმავი ასოების ჩამოთვლის დავალების შესრულებიდან, 

ხოლო LSR მიიღება გარითმული ასოების ჩამოთვლიდან. 

 LSN–ისთვის საჭიროა უნარის, რომელიც გულისხმობს ერთმანეთისგან 

ფონოლოგიურად განსხვავებული ასოების სერიის ჩამოთვლას (X,L,Q, F, R). LSR გულისხმობს 

უნარს, როცა ბავშვი ახერხებს  ფონოლოგიურად მსგავსი ასოების ჩამოთვლას (Z,B, D, P, V). 

დაბალი ქულები ორივე დავალებაში შესაძლოა დაკავშირებული იყოს სმენითი 

გადამუშავების პროცესების სირთულეებთან, სმენითი დისკრიმინაციის,  თანმიმდევრული 

გადამუშავების, უყურადღებობის, ასოების ცნობიერ დონეზე რეგისტრაციის პრობლემებთან. 



ბავშვებს  ჩვეულებრივ უკეთესი მიღწევები აქვთ გაურითმავი ასო–ბგერების გამეორებისას, 

ვიდრე გარითმულის.  როცა რეგისტრირდება გაურითმავი ასო–ბგერები, ბავშვების 

უმატესობა, რომელთაც აქვთ  ფონოლოგიური გადამუშავების კარგი უნარები, იყენებენ 

განსხვავებულ ფონოლოგიურ კვალს თითოეული ასოსთვის, რომ უკეთესად დაიმახსოვრონ 

ის. აღნიშნული ტიპის სტრატეგიას ვერ იყენებენ გარითმულ ასოთა მწკრივების 

გამეორებისას, ვინაიდან განსხვავებული ფონოლოგიური მახასიათებლები უფრო მეტად 

შეზღუდული რაოდენობისაა მსგავსი ჟღერადობის ასოებისთვის. 

მეორე საფეხური: ფსიქიკური მანიპულაციის პროცესუალური ქულების მიღება და აღწერა. 

 მუშა მეხსიერების უფრო რთული დავალებები ბავშვისგან მოითხოვენ ინფორმაციის 

მიღების (რეგისტრაციის) პარალელურად მის ტრანსფორმაციას (ფსიქიკური მანიპულაცია). 

ფსიქიკური მანიპულაცია მოითხოვს თანმიმდევრულ გამეორებას, ინტეგრირებული 

ინფორმაციის დანაწევრებას და გონებაში მათემატიკური გამოთვლების განხორციელებას. 

მუშა მეხსიერების ფსიქიკური მანიპულაციის კატეგორიაში შედის 8 პროცესუალური 

სკალირებული ქულა: DSB, SSpB, LNPA, ART, ARPA-A, RPA-AT, ARPA-B, WA. 

 სმენითი ინფორმაციიას ფსიქიკური მანიპულაციის (DSB, LNPA, ARPA-A), სმენითი 

ინფორმაციის დისკრიმინაციის ან აღმასრულებელი ფუნქციების დეფიციტი შესაძლოა 

განაპირობებდეს დაბალ სკალირებულ ქულებს.  აღნიშნული სმენითი სფეროს პრობლემები 

გავლენას ახდენს რიგ ვერბალურ დავალებებზე, განსაკუთრებით კი ისეთ დავალებებზე, 

სადაც სტიმულების ჟღერადობა მსგავსია (LSR). ყურადღებასთან დაკავშირებულმა 

პრობლემებმა შესაძლოა განაპირობოს დაბალი შესრულება მუშა მეხსიერების დავალებებში, 

თუმცა უყურადღებობის პრობლემები ნებისმიერ შემთხვევაში დაკავშირებული არ არის 

დაბალ ქულებთან.  უყურადღებო ბავშვებს  არ შეუძლიათ მიწოდებულ ინფორმაციის 

მოსმენა, რაც აისახება შედეგებზე, თუმცა ყურადღების შენარჩუნების მსუბუქმა 

პრობლემებმა შესაძლოა საერთოდ არ მოახდინოს გავლენა საბოლოო შედეგებზე. 

 მხედველობითი ინფორმაციის ფსიქიკაში მანიპულაციის დავალებაში (SSpB) – visual 

mentan manipulation Tasks  -  დათვალიერების  (Visual Scanning - უნარი, რომლის 

საშუალებითაც შესაძლებელია მხედველობითი ველების დათვალიერება და საჭირო 

ინფორმაციის იდენტიფიცირება), მხედველობითი სტიმულისთვის თვალის მიდევნების 



(Visual Tracking - უნარი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია მხედველობითი 

სტიმულისთვის თვალის მიდევნება განსაზღვრულ არეალში) სირთულეები, მხედველობითი 

ველების დაზიანება, მხედველობით სტიმულზე ყურადღების ფოკუსირებისა (გარკვეულ 

დავალებაზე ყურადღების განსაზღვრული დროით ფოკუსირება) და მხედველობითი 

დისკრიმინაციის პრობლემები განაპირობებენ დავალების ცუდ შესრულებას. 

ციფრების ჩამოთვლა უკუ თანმიმდევრობით (Digit Span Backward) 

DSB დავალების შესრულება მოითხოვს სმენითი რეგისტრაციის და ფსიქიკური 

მანიპულაციის უნარებს. აღნიშნულ დავალებაში ბავშვმა უნდა მიიღოს (დაარეგისტრიროს) 

ციფრების მწკრივი, განახორციელოს ფსიქიკური ოპერაცია (შეაბრუნოს ციფრები 

საპირისპირო მიმდევრობით) და შემდგომ გაიმეოროს სწორი თანმიმდევრობა. მოცემული 

დავალების ცუდი შესრულება სხვადასხვა მიზეზთან და ფაქტორთან შეიძლება იყოს 

დაკავშირებული (რეგისტრაცია, თანმიმდევრობა, ყურადღება, სმენითი დისკრიმინაცია, 

დანაწევრება და ვიზუალიზაცია). 

Spatial Span Backward 

 SSpB დავალების შესრულება მოითხოვს თვალის მიდევნების, რეგისტრირების, 

გონებაში გამეორების, გადანაცვლების და პასუხის სივრცეში თანმიმდევრული 

განხორციელების უნარებს. SSpF-ის მსგავსად მოცემულ დავალებაში ცუდი შესრულება 

შესაძლოა დაკავშირებული იყოს  მხედველობით–სივრცითი სტიმულის რეგისტრაციის, 

თანმიმდევრობის, ყურადღების, მხედველობითი სკანირების, მოტორული პასუხების ზუსტი 

შესრულების სირთულეებთან. 

ასოების- ციფრების ჩამოთვლის დავალებისადმი პროცესუალური მიდგომა (Lettet-Number 

Sequencing Process Approach) 

 მოცემული დავალება წარმოადგენს ასოების–ციფრების თანმიმდვრული ჩამოთვლის 

დავალების ერთ–ერთ ვარიაციას, სადაც წარდგენილ ასოებსა და ციფრებს ემატებათ 

სიტყვები. დამატებული სიტყვები გამოიყენება, როგორც მინიშნება ასოებისა და ციფრების 

აღსადგენად. ბავშვებს, რომელთაც აქვთ კარგად განვითარებული აღმასრულებელი 

ფუნქციები (კონტროლის უნარი) და გააჩნიათ ადეკვატური ორთოგრაფიული უნარები 



უკეთესად ახერხებენ დამატებითი სიტყვების გამოყენებას და მათი დახმარებით 

მიწოდებული ციფრებისა და ასოების  დახარისხებასა და მოწესრიგებას. კოგნიტურად 

რიგიდულ ბავშვს გაუჭირდება ასო–ბგერების სიტყვისგან გამოყოფა. 

 დაბალი LNPA ქულა მიუთითებს სმენითი მუშა მეხსიერების პრობლემებზე. 

რეგისტრაცია, დისკრიმინაცია, ყურადღება, თანმიმდევრულობა, წარმოთქმა, სმენითი 

რეგიისტრაციის მატერიალურად სპეციფიკური სირთულეები (რიცხვობრივი ან ანბანური) 

გავლენას ახდენს LNPA-ს ქულებზე. 

არითმეტიკა დროითი ბონუსით – Arithmetic With Time Bonus 

 ART ეს არის არითმეტიკული სუბ–ტესტი, სადაც სწრაფი შესრულებისთვის ბავშვი 

იღებს დამატებით ბონუს ქულას. მოცემული დავალება განსაკუთრებულად ხაზს უსვამს 

ვერბალურად მიწოდებული არითმეტიკული დავალების გადაწყვეტისას მუშა მეხსიერების 

და დავალების შესრულების სიჩქარის ფაქტორს. აღნიშნულ დავალებაში მიღებული დაბალი 

ქულა მიუთითებს მუშა მეხსიერების პრობლემებზე და აგრეთვე ნელა მიმდინარე 

კოგნიტური გადამუშავების პროცესზე, ან საკმარისად არ განვითარებულ მათემატიკურ 

უნარებზე. დავალების სწრაფი შესრულება მიუთითებს ფსიქიკური ოპერაციების 

ავტომატურად განხორციელების უნარზე.  იმ შემთხვევაში, როცა ფსიქიკური ოპერაციები 

ავტომატურად არ ხორციელდება სახეზე შეიძლება იყოს დასწავლის დარღვევები. 

Arithmetic Process Approach – part A 

 იგი წარმოადგენს არითმეტიკის ადაპტურ ვარიანტს  და მოიცავს A და B ნაწილს. 

ორივე ნაწილი აფასებს  არითმეტიკის დავალებების შესრულების გაუმჯობესებისთვის 

შესაბამისი სტრატეგიების აკომოდირებას. A ნაწილისას პროცესუალური მიდგომის დროს 

ზეპირად წაკითხულ ინსტრუქციას თან ახლავს დავალების წერილობითი ვარიანტიც, რაც 

უზრუნველყოფს ამოცანის, როგორც სმენით, ისე ვიზუალურ პრეზენტაციას. მოცემული 

აკომოდაციები საჭიროა მუშა მეხსიერებაზე ზედმეტი ზეწოლის შესამცირებლად 

ინფორმაციის რეგისტრაციის პროცესში. მუშა მეხსიერებაზე ზეწოლის შესამცირებლად 

დავალების შესახებ მხედველობითი ინფორმაციის უზრუნველყოფა ყოველთვის არ 

უზრუნველყოფს ARPA-A-ს სათანადო ქულას. მუშა მეხსიერების მძიმე დეფიციტის ან 



კითხვის სირთულეების დროსაც ნარჩუნდება დაბალი ქულები ARPA-A–ს დავალებაში. 

ცუდი შესრულება მოცემულ დავალებაში შესაძლოა აგრეთვე განაპირობოს ინფორმაციის 

გადამუშავების ნელმა სტილმა ან ცუდად განვითარებულმა მათემატიკულმა უნარებმა. 

Arithmetic Process Approach – part A with Time Bonus 

 ARPA-AT დაფუძნებულია ARPA-A-ზე, თუმცა დამატებით აქ გვაქვს ბონუს ქულები 

დავალების სწრაფი შესრულებისთვის. მოცემული დავალება ყურადღებას ამახვილებს მუშა 

მეხსიერებაზე და დავალების შესრულების სისწრაფეზე, რომელთა დახმარებითაც ბავშვი 

ახერხებს გონებაში გადაჭრას არითმეტიკული პრობლემები, რომლებიც მას მიეწოდება, 

როგორც სმენით ისე ვიზუალური სახით. მოცემულ დავალებაში დაბალი შედეგები  

პირველადად მიუთითებს მუშა მეხსიერების პრობლემებზე, მაგრამ აგრეთვე შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარესთან ან ცუდად განვითარებულ 

მათემატიკურ უნარებთან. 

Arithmetic Process Approach – part B 

 ის დავალებები, რომელიც ბავშვმა ვერ შეასრულა A ნაწილის დროს, თავიდან 

ხორციელდება B ნაწილში, სადაც ბავშვს დავალება მიეწოდება სმენითი და ვიზუალური 

არხების საშუალებით, აწოდებენ მას კალამს და ფურცელს. მსგავსი ტიპის აკომოდაცია კიდევ 

უფრო ამცირებს ზეწოლას მუშა მეხსიერებაზე ინფორმაციის რეგისტრირების  და ფსიქიკური 

მანიპულაციის პროცესში. აღნიშნულ დავალებაში მიღებული დაბალი ქულები უფრო მეტად 

მიუთითებს ცუდად, ნორმაზე დაბლა განვითარებულ მათემატიკურ უნარებზე. 

წერილობითი არითმეტიკა  – written arithmetic 

  წერილობითი არითმეტიკა წარმოადგენს არითმეტიკის ადაპტირებულ ვარიანტს, 

სადაც მათემატიკური გამოთვლების წარმოება შესაძლებელია ფურცელზე და ბავშვს 

აწოდებენ კალამსა და ფურცელს. მოცემული ქვე–ტესტი აფასებს ბავშვის უნარს შეძლოს 

ფსიქიკური ოპერაციის დასრულება, რომელიც საჭიროა ამოცანის გადასაწყვეტად. 

მოცემული დავალების კარგად შესრულება დამოკიდებულია ბავშვის მიერ ციფრების, 

მათემატიკური სიმბოლოების, მათემატიკური ოპერაციების თანმიმდევრული 

განხორციელების წესების ცოდნაზე. 



ყველაზე გრძელი მწკრივისა და თანმიმდევრობის პროცესუალური ქულები – Longest Span 

and Sequence Process Scores 

 ზემოთ აღწერილ პროცესუალურ ქულების გარდა მუშა მეხსიერების სფერო აგრეთვე 

მოიცავს რიგ დამატებით პროცესუალურ ქულებს ციფრების ჩამოთვლის (LDSF, LDSB), 

მხეველობითი ციფრების ჩამოთვლის (LVDS), Spatial Span (LSSpF, LSSpB), ასოების ჩამოთვლის 

(LLSN, LLSR), Letter-number sequencing (LLN), Letter-number sequencing process Approach 

(LLNPA)-სთვის. 

 ყველაზე გძელი მწკრივისა და თანმიმდევრობის პროცესუალური ანალიზი საჭირო 

ხდება იმ სიტუაციაში, როდესაც შეუსაბამობა არსებობს სხვადასხვა დავალებების 

შესრულებებს შორის. მსგავს სიტუაციაში მიღებულმა სკალირებულმა ქულამ შესაძლოა 

შეცდომაში შეგვიყვანოს, ვინაიდან გვეუბნება, რომ ბავშვის მუშა მეხსიერების მოცულობა 

შეზღუდულია მის თანატოლების მაჩვენებლებთან შედარებით და შესაბამისად პრობლემა 

მდგომარეობს ციფრთა მწკრივის და მასში შემავალი ციფრების სწორი თანმიმდევრობით 

აღდგენაში. უმეტეს შემთხვევაში სკალირებული ქულა და აღდგენილი ყველაზე გრძელი 

მწკრივი ერთმანეთის შესაბამისია.  

 დავალების შიგნით არსებული შეუსაბამო პასუხები შესაძლოა გამოწვეული იყოს 

სხვადასხვა ფაქტორებით, როგორიცაა წინასწარი ცოდნით გამოწვეული სარგებელი 

(მოცემულ ცდაში რა რაოდენობით ინფორმაციას უნდა ელოდე), ყურადღების სირთულეები, 

პერსევერაციებით (წინა ცდის მონაცემების აღდგენა ხელს უშლის ახლანდელის აღდგენას), 

ან თანმიმდევრობის დასწავლის სირთულეებით. მწკრივის სიგრძისა და თანმიმდევრობის 

ქულები შესაძლოა ცვალებადობდეს დავალების შინაარსიდან გამომდინარე (ასოები 

ციფრების წინააღმდეგ). იმის განსაზღვრა, თუ სად ავლენს ბავშვი შეუსაბამო პასუხებს 

დაეხმარება პრაქტიკოს უკეთესად შეაფასოს ბავშვის მუშა მეხსიერების უნარები 

მესამე საფეხური: რეგისტრაციის კატეგორიის განსხვავებების შეფასება 

 მოცემული კატეგორიის შიგნით გამოიყოფა შემდეგი შესადარებელი წყვილები: DSF vs 

VDS, DSF vs SSpF, DSF vs LSN, VDS vs SSpF, LSN vs LSR. მოცემული შედარებების შესახებ 

ინფორმაცია მოცემულია D.10 და D.11 ცხრილებში. აქ აგრეთვე მოცემულია იმ წყვილების 



შესახებ ინფორმაცია, რომელთა შედარებები შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს რიგ 

შემთხვევაში (DSF vs LSR, VDSvs LSN, VDS vs LSR, SSpF vs LSN, SSpF vs LSR). 

Digit Span Forward vs Visual Digit Span 

 ზოგადად განსხვავება DSF და VDS–ს შორის დაკავშირებულია ინფორმაციის 

მიწოდების მოდალობაზე (სმენითი და ვიზუალური).  DSF > VDS განსხვავება მიუთითებს, 

რომ სმენითი არხით მიწოდებული ინფორმაციის რეგისტრირების უნარი მხედველობითი 

გზით მიწოდებული ინფორმაციის რეგისტრირების უნარზე უკეთაა განვითარებული. ამის 

საწინააღმდეგოდ, DSF < VDS შემთხვევა მიუთითებს მხედველობითი გზით მიღებული 

ინფორმაციის უკეთესად რეგისტრირების უნარის არსებობაზე. 

 ვინდაიდან ინფორმაციის მიწოდების არხი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად 

განსხვავდება ამ ორი დავალების შემთხვევაში, შესაბამისად ინფორმაციის გადამუშავების 

პროცესი სულაც არ არის მსგავსი და აგრეთვე შესაძლოა არ იყოს დაკავშირებული 

პრეზენტაციის მოდალობის შესაბამის გადამუშავების სტილთან. ზოგიერთი ბავშვი იყენებს 

ფონოლოგიურ ყულფს მხედველობითი გზით მიღებული ინფორმაციისთვის, რადგან 

სმენითი გზით იმეორებს მას. პრაქტიკოსმა ყურადღება უნდა მიაქციოს დავალების 

შესრულების პროცესში ბავშვის ქცევას, იმისთვის, რომ განსაზღვროს ბავშვის მიერ 

გამოყენებული სტრატეგიები. პრაქტიკომა აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოს, რომ 

დავალებები განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რა სახითაა წარმოადგენილი სტიმული 

დროში თანმიმდევრობით (Digit Span), თუ ერთდროულად (Visual Digit Span). აღნიშნული 

განსხვავებები გავლენას ახდენს ბავშვის მიერ დავალების შესრულების ხარისხზე. 

Digit Span Forward vs Spatial Span Forward 

 მოცემული განსხვავების შეფასება გვაწვდის ინფორმაციას ორი მოდალობის 

ინფორმაციის რეგისტრაციის შესახებ: სმენითი და მხედველობით–სივრცითი. ძირითადად 

DSF > SSpF შემთხვევა მიუთითებს ბავშვის სმენითი ინფორმაციის რეგისტრირების 

უკეთესად განვითარებულ უნარზე, მხედველობით–სივრცითი გზით მიწოდებულ 

ინფორმაციის რეგისტრაციის უნარისგან განსხვავებით. Spatial span არ მოითხოვს რაიმე 

სპეციფიკური მნიშვნელობის მქონე სტიმულის მანიპულირებას და შესაბამისად ნაკლები 



ხელშესახები ინფორმაცია აქვს მისი რეგისტრაციის პროცესში გამოსაყენებლად. DSF < SSpF 

მიუთითებს, რომ მხედველობითი გზით რეგისტრირებული უნარი უკეთესადაა 

განვითარებული სმენითი ინფორმაციის რეგისტრირებასთან შედარებით. საშუალო ან 

საშუალოზე მაღალი მხედველობითი ინფორმაციის რეგისტრირების უნარის მქონე ბავშვები 

ორივე დავალებას კარგად ასრულებენ, რადგან ახერხებენ მოსმენილი რიცხვების 

ვიზუალიზაციას. პრაქტიკოსმა უნდა გამოიკვლიოს იყენებს თუ არა ბავშვი ვიზუალიზაციის 

ტექნიკებს სმენითი ინფორმაციის აღსადგენად. 

Digit Span Forward vs Letter Span Nonrhyming 

 DSF – LSN განსხვავებების შეფასება გვაწვდის ინფორმაციას მატერიალურად 

სპეციფიკურ განსხვავებების (ციფრები და ასოები) გავლენაზე ბავშვის ინფორმაციის 

რეგისტრირების უნარისთვის.  DSF > LSN  შემთხვევა მიუთითებს ბავშვის მიერ ციფრების 

უკეთესი რეგისტაციის უნარზე, ასოების რეგისტრაციისგან განსხვავებით. ამის 

საწინააღმდეგოს მიუთითებს DSF < LSN შემთხვევა.  განსხვავების მიმართულების 

შესაბამისად შეგვიძლია ვისაუბროთ ციფრებთან ან ასოებთან დაკავშირებული უნარების 

განვითარების პრობლემებზე. მათემატიკური და ენობრივი უნარების შეფასება 

დაადასტურებს აღნიშნულ ჰიპოთეზას. მოცემული ვარაუდის მხარდასაჭერად შესაძლოა 

გამოვიყენოთ საკლასო გარემოში აღმოჩენილი მატერიალურად სპეციფიკური დასწავლის 

პრობლემების შესახებ დაკვირვებები. 

Visual Digit Span vs Spatial Span Forward 

 აღნიშნული განსხვავებების შეფასება საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ორი 

ტიპის მხედველობითი ინფორმაციის (ციფრები და სივრცითი ადგილმდებარეობა) 

რეგიისტრაციის უნარი.  VDS>SSpF შემთხვევა მიუთითებს მხედველობითი სიმბოლური 

ინფორმაციის უკეთესი რეგისტრაციის უნარზე.  ამის საწინააღმდეგოდ VDS<SSpF შემთხვევა 

მიუთითებს მხედველობით–სივრცითი ინფორმაციის უკეთესად რეგისტრირების უნარზე. 

როდესაც ვლინდება რაიმე განსხვავება მოცემული დავალებების შესრულებაში სასარგებლო 

იქნება თუ ბავშვს ვკითხვათ იყენებს თუ არა ის მხედველობით ან სმენით სტრატეგიებს 

ციფრების დასამახსოვრებლად. 



Letter Span Nonrhyming vs Letter Span Rhyming 

 მოცემული განსხვავებების შედარება გვაწვდის ინფორმაციას რითმული ან არა 

რითმული ასო–ბგერების რეგისტრირების უნარებთან დაკავშირებით. LSN>LSR შემთხვევა 

მიუთითებს, რომ ბავშვის მიერ არა რითმული ასო–ბგერების რეგისტრირების უნარი 

უკეთესია რითმული ასო–ბგერების რეგისტრაციასთან შედარებით. საწინააღმდეგო 

შემთხვევა მიუთითებს საპირისპიროზე. LSN>LSR პროფილი მიუთითებს, რომ ბავშვი იყენებს 

სხვადასხვა განსხვავებულ მიმანიშნებლებს არა რითმული ასო–ბგერების შესაკრავად და 

დასამახსოვრებლად. ბავშვებს, რომლებთაც აღენიშნებათ მეტყველების დარღვევები უფრო 

მეტად უჭირთ მსგავსი ჟღერადობის ასო–ბგერების რეგისტრირება, ვიდრე სხვადასხვა 

ჟღერადობის. 

მეოთხე საფეხური. ფსიქიკური მანიპულაციის განსხვავებების შედარება 

 მუშა მეხსიერების სფეროს პროცესუალური ანალიზი მოიცავს იმ ქვე–ტესტების 

სკალირებული ქულების შედარებას, რომელთა შესასრულებლად სხვადასხა ფსიქიკური 

მანიპულაციის განხორციელებაა საჭირო. შესაძლებელია 8 სხვადასხვა მონაცემის შედარება 

და განსხვავებებზე მსჯელობა (LNvsDSB, LN vs LNPA, DSB vs SSpB, AR vs ART, AR vs ARPA-A, 

AR vs ARPA-B, AR vs WA, ARPA-A vs ARPA-AT). მათ შესახებ ინფორმაცია (critical value and 

base rate) მოცემულია D.12 და D. 13 ცხრილში. აღნიშნულ ცხრილებში აგრეთვე 

მოთავსებულია ინფორმაცია იმ წყვილების შესახებ, რომლებიც ინფორმაციულნი შეიძლება 

გამოდგნენ შეფასების პროცესში (LN vs SSpB, DSB vs LNPA, SSpB vs LNPA, ARPA-A vs ARPA-B, 

ARPA-A vs WA, ARPA-B vs WA). 

Letter-number sequencing vs Digit Span Backward 

 მოცემული განსხვავებების შედარებისას ვარკვევთ ბავშვის სმენითი მუშა მეხსიერების 

უნარს ერთ სტიმულიან ან ორსტიმულიან დავალებებში. Letter-number sequencing 

დავალების შესრულება ბავშვისგან ითხოვს ასო–ბგერებისა და ციფრების მუდმივი, 

პარალელური გადაწყობის განხორციელებას. Digit Span Backward–ის დროს ბავშვს 

მოეთხოვება ციფრების სერიების გადაწყობა. Letter-number sequencing დავალებაში ბავშვს 

ევალება დააწყოს ციფრები ზრდის მიხედვით, ხოლო ასო–ბგერები ანბანის მიხედვით. Digit 



Span Backward დავალების შესრულებისას ბავშვს უწევს ციფრების მწკრივის უკუ–

თანმიმდევრობით შებრუნება მის ზრდადობის ან კლებადობის გათვალისწინების გარეშე. 

ბავშვს, რომელიც გაწაფული არ არის ციფრების ან ანბანის ჩამოთვლაში უჭირს Letter-number 

sequencing დავალების შესრულება უფრო მეტად, ვიდრე Digit Span Backward დავალების 

განხორციელება. დამატებით ასო–ბგერების რეგისტრირების პრობლემები უფრო მეტად 

აისახება LN დავალებაზე. LN>DSB შემთხვევა მიუთითებს, რომ ბავშვს უფრო მეტად უჭირს 

თანმიმდევრული ინფორმაციის შებრუნება, ვიდრე იმ დავალების შესრულება, რომელიც 

მოითხოვს ინფორმაციის გადაწყობას თვლისა და ანბანის ჩამოთვლის წესების მიხედვით 

(რაც ხშირად ავტომატურია). 

Letter-number Sequencing vs Letter-number Sequencing Process Approach 

 აღნიშნული განსხვავებების შედარებით ვარკვევთ აუმჯობესებს თუ არა დამატებითი 

სიტყვების არსებობა ბავშვის შესრულებას ორმაგი სტიმულის მუშა მეხსიერების 

დავალებებში. Letter-number Sequencing Process Approach დავალებებში მოცემულია 

დამატებითი სიტყვები, რომლებიც ამცირებს რეგისტრაციის მოთხოვნებს. LN<LNPA 

განსხვავება მიუთითებს, რომ ბავშვს შეუძლია იცნოს და შეაკავოს დამატებითი სიტყვები. 

LN>LNPA  შემთხვევა მიუთითებს, რომ დამატებითი სიტყვები ხელს უშლის ასო–ბგერებით 

მანიპულაციის პროცესს, შესაბამისად უარყოფითად მოქმედებს  Letter-number Sequencing 

Process Approach დავალების შესრულებაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ ბავშვი ხვდება, 

რომ ასო–ბგერები ერთიანდებიან სიტყვებად, თუმცა ასო–ბგერების სიტყვებად წარმოდგენა 

ხელ უშლის ასო–ბგერების თანმიმდევრულ დალაგების პროცესში. მსგავსი სირთულე 

ვლინდება იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი იმეორებს ასო–ბგერების სიტყვაში და არა ანბანური 

თანმიმდევრობით. 

Digit Span Backward vs Spatial Span Bakward 

  აღნიშნული მონაცემების განსხვავებების შეფასებისას ერთმანეთს ვადარებთ სმენით 

და მხედველობით–სივრცითი მანიპულაციის შესაბამის უნარებს. DSB>SSpB შემთხვევა 

გვიჩვენებს, რომ სმენითი მუშა მეხსიერება უფრო მეტად განვითარებულია, ვიდრე 

მხედველობით–სივრცითი მუშა მეხსიერების უნარები. პრაქტიკოსმა უნდა გამოიკითხოს, 

გამოიძიოს ის პროცესი, თუ როგორ ახერხებს ბავშვი ციფრების მწკრივის დამახსოვრებას 



(სმენით ან მხედველობით მოდალობაში წარდგენილი). DSB დაბალი მაჩვენებელი შეიძლება 

მიუთითებდეს მუშა მეხსიერების სპეციფიკურ სირთულეებზე, რომელიც დაკავშირებულია 

ციფრებთან. აღნიშნული ჰიპოთეზას მხარს დაუჭერს შემდეგ განსხვავებები: DSB<LSN, 

DSB<LSR.  DSB<SSpB  შემთხვევა მიუთითებს, რომ მხედველობით–სივრცითი მუშა 

მეხსიერების უნარები უკეთესადაა განვითარებული. 

 

Arithmetic vs Arithmetic with Time Bonus 

AR დავალების შესრულება მოითხოვს სმენითი გადამუშავებისა და ფსიქიკური 

მანიპულაციის ოპერაციებს. AR<ART განსხვავებები მიუთითებს, რომ ბავშვს შეუძლია 

სწრაფად, ავტომატურად, მუშა მეხსიერების ჩართულობით განახორციელოს 

არითმეტიკული ოპერაციები. აღნიშნული შეესაბამება კვლევას, რომლის მიხედვითაც 

ინფორმაციის სწრაფად გადამუშავების უნარი განაპირობებს მუშა მეხსიერებისთვის 

მოთხოვნების შემცირებას. AR >ART შემთხვევა მიუთითებს, რომ ბავშვის მუშა მეხსიერების 

გამოყენების უნარი უარესდება ფსიქიკური მანიპულაციის დროის შემცირებასთან ერთად 

(როცა მოთხოვნები იზრდება დავალების სწრაფი შესრულებისთვის). ამის საწინააღმდგოდ 

პრობლემის გადაჭრის მეთოდურმა სტრატეგიამ, მუშა მეხსიერების კომპესატორული 

სტრატეგიების ჩართულობამ შესაძლოა  შეამციროს ART მაჩვენებლი. AR >ART შემთხვევა 

აუცილებლობით არ ნიშნავს, რომ ბავშვს აქვს კოგნიტური პროცესების სიჩქარესთან 

დაკავშირებული პრობლემები, ვინაიდან ორივე შემთხვევაში შესრულება დამოკიდებულია 

დროით კონტექსტზე. 

Arithmetic vs Arithmetic Process Approach-Part A 

 AR-ის დავალებების შესრულებისას ზეპირად მიწოდებულ ამოცანებს ბავშვი 

გონებაში წყვეტს.  ARPA-A დავალებების დროს არითმეტიკული დავალებები მიეწოდება მას 

როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი გზით, რაც აადვილებს ინფორმაციის რეგისტრირების 

და შეკავების პროცესს. AR<ARPA-A შემთხვევა მიუთითებს, რომ  არითმეტიკული 

პრობლემები შესაძლოა განპირობებული იყოს სმენითი ინფორმაციის ხანმოკლე 



მეხსიერებაში რეგისტრაციისა და შეკავების სირთულეებით. AR > ARPA-A  შემთხვევა 

მიუთითებს, რომ მუშა მეხსიერებაზე მოთხოვნების შემცირებით უარესდება შესრულება. 

Arithmetic vs Arithmetic Process Approach-Part B 

 ARPA-B კიდევ უფრო ამცირებს მუშა მეხისრების მიმართ მოთხოვნებს AR და ARPA_A 

დავალებებთან შედარებით. ამ შემთხვევაში ბავშვს საშუალება ეძლევა გამოიყენოს ფურცელი 

და კალამი. AR და ARPA-B განსხვავებების შედარება გვაწვდის ინფორმაციას ვერბალურად 

ჩამოყალიბებული ამოცანის მათემატიკურ გამოთვლებში გადაყვანის უნართან 

დაკავშირებით. AR>ARPA-B განსხვავება მიუთითებს, რომ AR- დავალებების შესრულებისას 

პრობლემები გამოწვეულია მუშა მეხსიერების დეფიციტით და არა მათემატიკული 

მსჯელობის პრობლემებით. AR >ARPA-B შემთხვევა შეიძლება მიუთითებდეს მუშა 

მეხსიერების მიმართ მოთხოვნების შემცირების უარყოფით ეფექტზე. 

Arithmetic vs Written Arithmetic 

 აღნიშნული შედარება გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, არის თუ არა 

არითმეტიკული ოპერაციების შესრულება დაკავშირებულია გამოთვლების წერილობითი 

საშუალებით განხორციელებასთან. ვინაიდან ამოცანა წარდგენილია წერილობით, საჭირო 

აღარ არის ზეპირი ინფორმაციის არითმეტიკულ მნიშვნელობებად გარდაქმნა. AR<WA 

შემთხვევა მიუთითებს, რომ ბავშვს შეუძლია შესაბამისი მათემატიკური ოპერაციების 

განხორციელება, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს მუშა მეხსიერებაში, ან ზეპირი 

ინფორმაციის მათემატიკურ მნიშვნელობებად გარდაქმნის უნარში. AR>WA შემთხვევა 

ძალიან იშვიათია და ამ დროს პრაქტიკოსმა უნდა გადაამოწმოს, ეს შესრულება გამოწვეული 

ხომ არ არის წერილობითი ინფორმაციის ან მოტორული კონტროლის პრობლემებით. 

Arithmetic Process Approach-Part A vs Arithmetic Process Approach-Part A With Time bonus 

 ARPA-AT დავალებების განხორციელებისას დატვირთვა მუშა მეხსიერებაზე დიდია, 

ვინაიდან ამ შემთხვევაში სწრაფი შესრულება დამატებით ქულებთანაა დაკავშირებული. 

ARPA-A<ARPA-AT შემთხვევა მიუთითებს, რომ ბავშვს შეუძლია მათემატიკური 

გამოთვლების სწრაფი განხორციელება. ARPA-A<ARPA-AT  აღნიშნული შემთხვევა 

მიუთითებს, რომ მუშა მეხსიერების მუშაობა უარესდება, მაშინ როცა დავალების დროში 



განსაზღვრულად და სწრაფად შესრულებაა საჭირო. ARPA-A>ARPA-AT  შემთხვევა 

აუცილებლობით არ გულისხმობს კოგნიტური პროცესების განხორციელების სიჩქარის 

სირთულეს, ვინაიდან ორივე ტიპის ქვე–ტესტების დავალებები დროში განსაზღვრულია. 

საფეხური 5: რეგისტრაციისა და ფსიქიკური მანიპულაციებს შორის განსხვავებების 

შედარება 

 მუშა მეხსიერების სფეროს პროცესუალური ანალიზი გულისხმობს განსხვავებების 

შეფასებას რეგისტრაციის დავალებების სკალირებული ქულებისა და ფსიქიკური 

მანიპულაციების  დავალებების სკალირებულ ქულებს შორის. შესაბამისად, გამოიყოფა ორი 

შემთხვევა, რომელთა შედარება ინფორმაციულია (DSFvs DSB, SSpF vs SSpB). მათ შესახებ 

ინფორმაცია თავმოყრილია D.14 და D.15 ცხრილებში. აქ დამატებით მოცემულია DSF vs AR 

მონაცემებიც, რომლებიც აგრეთვე შესაძლოა აღმოჩნდეს ინფორმაციული. 

Digit Span Forward vs Digit Span Backward 

 განსხვავებების შედარება SDF-DSB ქვე–ტესტებისთვის გვაწვდის ინფორმაციას იმის 

შესახებ, განსხვავებულია თუ არა შესრულება, რომლებიც ერთ შემთხვევაში მოითხოვს 

ციფრების რეგისტრაციას და მეორე შემთხვევაში ციფრების რეგისტრაციას და დამატებით 

მათ მანიპულაციას. ორივე დავალების შესრულება მოითხოვს სმენითი ინფორმაციის 

რეგისტრირებას, დამატებით DSB-ის დავალების შესრულებისთვის ფსიქიკური 

მანიპულაციის უნარი ბევრად უფრო საჭიროა, ვიდრე DSF დავალების შესრულებისას. 

DSF>DSB შემთხვევა მიუთითებს ფსიქიკური მანიპულაციის უნარის პრობლემაზე და 

შესაბამისად დავალების შესრულებაზე DSB-ის ქვე–ტესტისას. DSF<DSB აღნიშნული 

მონაცემებით შემთხვევები იშვიათია. ბავშვების უმეტესობას უჭირთ გონებაში ციფრების 

მანიპულაცია, ვიდრე მათი უბრალოდ გამეორება. 

Spatial Span Forward vs Spatial Span Backward 

 SSpF-SSpB განსხვავებები არ გულისხმობს განსხვავებულ მხედველობით–სივრცით 

მახასიათებლებს წაღმა ან უკუ თანმიმდევრობით ჩვენების დავალებაში. DSF და DSB ის 

დავალებებისგან განსხვავებით SSpB დავალების შესრულება არ მოითხოვს მუშა მეხსიერების 

მთელი დატვირთვით მუშაობას, SSpF-ის დავალებისგან განსხვავებით. ვინაიდან მის 



შემთხვევაში საჭირო არ არის ფსიქიკური რეორგანიზაცია. ორივე დავალება მოითხოვს  

მიწოდებული ელემენტების რეგისტრაციას, მის შეკავებას აქტიურ მეხსიერებაში, სანამ 

მხედველობით–მოტორული თანმიმდევრობა არ დასრულდება. SSpF>SSpB შემთხვევა 

მიუთითებს, რომ ბავშვს შეუძლია იმ თანმიმდევრობის გამეორება უკეთესად, როგორადაც 

მას მიაწოდებენ (დასაწყისიდან–ბოლოსკენ). ამის საწინააღმდეგოდ SSpF<SSpB  შემთხვევა 

მიუთითებს, რომ ბავშვი უკეთესად ახერხებს დავალების შესრულებას, როცა სთხოვენ 

გაიმეოროს ნაჩვენები უკუ–თანმიმდევრობით (ბოლოდან–წინას მიმართულებით). 

მეექვსე საფეხური: ყველაზე გრძელი მწკრივსა და თანმიმდევრობას შორის განსხვავებების 

შედარება 

 უწინ აღვნიშნეთ, რომ დავალების შიგნით ცდების შესრულების შეუსაბამობამ (ხან 

სწორად ხან არა სწორად შესრულებამ) შესაძლოა განაპირობოს დაბალი სკალირებული ქულა 

მოცემულ დავალებაში. სწორედ ამის გამო საჭიროა ერთმანეთს შევადაროთ აღდგენილი 

ყველაზე გრძელი მწკრივი და თანმიმდევრობა. ამ შემთხვევაში გამოიყო შემდეგი 

შესადარებელი წყვილები: LDSF vs LDSB, LSSpF vs LSSpB, LLSN vs LLSR, LLN vs LLNPA. 

გამოვლენილი განსხვავებების ინტერპრეტირებისას უნდა გავითვალისწინოთ დავალების 

ბუნება და შესრულების დროს გამოვლენილი შეუსაბამობები (ერთ თუ რამდენიმე პირობაში 

ვლინდება). 

მეშვიდე საფეხური: დავალების შესრულების თვისობრივი ასპექტების შეფასება 

 მუშა მეხსიერების დავალებების შესრულების თვისობრივმა შეფასებამ შესაძლოა 

მოგვაწოდოს მდიდარი ინფორმაცია ბავშვის მიერ ინფორმაციის შენახვის და ორგანიზაციის 

პროცესების შესახებ. სხვა კოგნიტური სფეროების შესაბამისი დავალებებისთვისაც 

თვისობრივი შეფასება გულისხმობს ბავშვის პასუხების პატერნების შესწავლას. ბავშვი, 

რომლის შესრულება სხვადასხვა ტესტში ან ერთი ტესტის შიგნით ცვალებადია, შესაძლოა 

იყოს დაღლილი ან არსებობდეს მისთვის ხელის შემშლელი დისტრაქტორები, ან შესაძლოა 

პრობლემები ქონდეს ყურადღების პროცესებთან დაკავშირებით. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

ესეთი ცვალებადი პასუხების შემთხვევაში დამატებით უნდა განისაზღვროს პროცესუალური 

ქულები (ციფრთა მწკრივის სიგრძე და თანმიმდევრობა) და ერთმანეთს შედარდეს 

სხვადასხვა ქვე–ტესტის მონაცემი. 



 მუშა მეხსიერების დავალებების შესრულების თვისობრივი ანალიზი  შესაძლოა 

მოიცავდეს შინაარსის (კონტენტ) ანალიზსაც. მაგალითად, ზოგიერთ ბავშვს უჭირს იმ 

დავალებების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია ასო–ბგერებთან და არა რიცხვებთან 

დაკავშირებული დავალებების. ბავშვები შესაძლოა კარგად ასრულებდნენ დავალებას, სადაც 

მათ ციფრებს სათითაოდ კარნახობენ, ვიდრე ასო–ბგერების კარნახისას შეძლებდნენ. Letter-

number Sequencing და Letter-number Sequencing Process Approach–ის დავალებების 

შესრულებისას თანმიმდევრობის პრობლემები დაკავშირებულია ციფრებისა და ასო–

ბგერების თანმიმდევრობით ჩამოთვლის ავტომატურ ცოდნასთან. 

 ბავშვის შეცდომების ანალიზისას მიღებული ინფორმაცია სასარგებლოა მისი 

შესრულების ინტერპრეტაციის პროცესში. დავალებებში, რომელიც მოითხოვს 

თანმიმდევრულობას, გამეორებას შესაძლოა იყოს სხვადასხვა ტიპის შეცდომები: 

გამოტოვებასთან, ჩანაცვლებასთან ან გადანაცვლებასთან დაკავშირებული შეცდომები. 

ჩანაცვლების შეცდომების დროს ახალი პასუხი ჩაანაცვლებს სწორ პასუხს. გამოტოვების 

შეცდომის დროს სწორ პასუხს აკლია მისი შემადგენელი ნაწილი. გადანაცვლება 

გულისხმობს პასუხის შემადგენელი ელემენტების გადანაცვლებას, და შესაბამისად სწორი 

თანმიმდევრობის დარღვევას. თითოეული ტიპის შეცდომა ბავშვის მეხსიერების 

განსხვავებულ პრობლემაზე მიუთითებს. გამოტოვების შეცდომები მიუთითებს ბავშვის 

მეხსიერების მოცულობის სივიწროვეზე, რომ ბავშვს არ აქვს საჭირო მეხსიერების 

მოცულობა, რომ მოახერხოს ინფორმაციის რეგისტრირება ფსიქიკური მანიპულაციის 

პარალელურად. დამატების შეცდომები მიუთითებს, რომ ბავშვს უჭირს ზუსტად აღიდგინოს 

ინფორმაცია და იცოდეს სად (დროსთან დაკავშირებულად) მოისმინა იგი. ზოგიერთ 

შემთხვევაში დამატების შეცდომები წარმოადგენს პერსევერაციას, წინა ცდის ელემენტების 

დამატებით. რეგისტრაციის გაწმენდის პრობლემები აგრეთვე დაკავშირებულია ძველი 

ინფორმაციის შეუსაბამოდ ამოტანასთან. თანმიმდევრობის შეცდომები მიუთითებს, რომ 

ბავშვს შეუძლია  შეინახოს დავალების მთლიანი შინაარსი, თუმცა მიწოდებული ნიმუშის 

ზუსტი შესამაბისობით შენარჩუნება პრობლემურია (მეხსიერების კვალი). ამ შემთხვევაში 

ვლინდება ცვალებადი შესრულება განსაკუთრებით იმ დავალებებში, რომელთა ზუსტი 

შესრულება გარკვეულ თანმიმდევრობის დაცვასთანაა დაკავშირებული. 



 მუშა მეხსიერები პრობლემები რამდენიმე მიზეზის გამო შეიძლება არსებობდეს. თუ 

პრაქტიკოსი აღმოაჩენს პრობლემას კოდირებასა და ამოტანის პროცესებში, მაშინ 

სასარგებლო იქნება ხანგძლივი მეხსიერების უფრო ზუსტი შეფასება. რეგისტრაციის 

დავალებებში მაღალი ქულა ფსიქიკური მანიპულაციების დავალებებში დაბალი ქულების 

არსებობის პარალელურად შესაძლოა დაკავშირებული იყოს აღმასრულებელი ფუნქციებისა 

და ყურადღების პრობლემებთან. 

 როგორც ყველა ქვე–ტესტი, მუშა მეხსიერების დავალებების ზუსტი შესრულებაც 

მოითხოვს თავდაპირველად ინსტრუქციის გაგებას. ამისთვის საჭიროა ბავშვმა 

დაიმახსოვროს ინსტრუქცია და შეაკავოს იგი მეხსიერებაში დავალების შესრულებამდე. 

ინსტრუქციის მიყოლის პრობლემები უნდა განვიხილოთ ბავშვის ისტორიის, მის ქცევაზე 

დაკვირვების შედეგად მიღებული  და სხვა ინფორმაციის კონტექსტში. 

ფსიქიკური გადამუშავების სიჩქარე 

პირველი საფეხური: პროცესუალური ქულების ჩამოყალიბება და აღწერა 

ფსიქიკური გადამუშავების სიჩქარის შესაფასებლად გამოიყოფა ორი ქვე–ტესტი: 

Coding Recall და Coding copy. აღნიშნული ქვე–ტესტები მიმართულია სპეციფიკური 

კოგნიტური პროცესების შესაფასებლად კოდირების დავალების შესრულებისას. მოცემული 

სფეროსთვის გამოიყოფა  3 პროცესუალური ქულა: CAR, CAS, CDC (Cued Symbol Recall, Free 

Symbol Recall, Cued Digit Recall). 

მოცემული დავალებების ზუსტად შესრულებისთვის საჭიროა სწრაფი, 

ინტეგრირებული და სხვადასხვა კოგნიტური პროცესების ერთად მუშაობა. მაგალითად 

კოდირება მოითხოვს გრაფომოტორულ და მხედველობის მიდევნების უნარებს, იმისთვის 

რომ შეძლოს მხედველობითი სიმბოლოების იდენთიფიკაცია და დისკრიმინაცია. Symbol 

Search და Cancellation-ის დავალებებიც აგრეთვე საჭიროებს გრაფო–მოტორულ უნარებს, 

მაგრამ მათ შემთხვევაში უპირატესობა სხვა უნარებს აქვთ მინიჭებული. 

ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარის შეფასება გულისხმობს, როგორც დაბალი 

საფეხური კოგნიტური ფუნქციების (მხედველობითი დისკრიმინაცია), აგრეთვე მაღალი 

საფეხურის კოგნიტური პროცესების, როგოროცაა ასოციაციური დასწავლა, ობიექტების 



კატეგორიებში განაწილების უნარის შეფასებასაც. სხვა ქვე–ტესტების მსგავსად დავალების 

შესრულების სიჩქარეზე გავლენა შესაძლოა მოახდინოს შფოთვამ, დეპრესიამ, დაბალმა 

მოტივაციამ, ყურადღების შენარჩუნების სირთულეებმა, დისტრაქტორებისადმი 

მოწყვლადობამ, აღქმის პრობლემებმა, მოტორიკის პრობლემებმა, ინიციატივის გამოჩენისა 

და შენარჩუნების პრობლემებმა, გრაფომოტორული კონტროლის სირთულეებმმა. 

Cancellation-წაშლა 

 CAR და CAS აფასებს ბავშვის მხედველობითი სელექციური ყურადღების უნარს და 

ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარეს ორ სხვადასხვა სიტუაციაში: შემთხვევით და 

სტრუქტურულ გარემოში. Cancellation–ის დავალებები გამოიყენება ნეიროფსიქოლოგიური 

მდგომარეობების შეფასებისას მხედველობითი სელექციური ყურადღების, მხედველობითი 

უგულებელყოფის,  პასუხის შეკავების (response inhibition) და მოტორული პერსვერაციების 

შესაფასებლად. ზოგიერთი Cancellation–ის დავალებისგან განსხვავებით, სადაც ბავშვს 

უბრალოდ მოეთხოვება მარტივი მხედველობითი–პერცეპტული მეჩინგი, აქ დამატებით  ამ 

შემთხვევაში ბავშვს ევალება განსაზღვროს მხედველობითი სტიმული ეკუთვნის თუ არა 

სამიზნე კატეგორიას (მაგალითად ცხოველები). ბავშმა დამატებით უნდა გამოიყენოს 

მხედველობით–სემანტიკური ასოციაციები, სამიზნე და დისტრაქტორი სტიმულის 

ერთმანეთისგან გასარჩევად. 

 CAR და CAS-ის ქვე–ტესტებში მიღებული ქულები მიუთითებს სწრაფი 

მხედველობითი სკანირების/მიყოლის უნარზე, პასუხის გაცემის ეფექტურ უნარზე და 

მხედველობითი სტიმულის ძებნის კარგად ორგანიზებულ უნარზე. დაბალი ქულა მოცემულ 

ქვე–ტესტებში მიუთითებს ცუდი მხდველობითი დათვალიერების/გადატანის უნარზე, 

მხედველობით–მოტორული უნარების ცუდად განვითარებულობაზე, პასუხის მოძიების 

პრობლემაზე, სტიმულის ძებნის არაორგანიზებულ პატერნებზე ან მხედველობითი 

დისკრიმინაციის სირთულეებზე. დამატებით ბავშვის მხედველობით–ლექსიკური 

ასოციაციები (ობიექტების სწორად კატეგორიზების უნარი) შესაძლოა იყოს შენელებული ან 

არა ზუსტი. 

 The Cancellation Random Strategy (CARS) და The Cancellation Structured Strategy (CASS) 

ქვე–ტესტების პროცესუალური ქულები მიმართულია ბავშვის ძიების სტრატეგიის 



გამორკვევისკენ და დახასიათებისკენ.  თითოეული ქულისთვის პრაქტიკოსი გამოყოფს ასო–

ბგერების კატეგორიებს (A,B, C, და  D), რომელთა დახმარებით აღწერს და აკლასიფიცირებს 

ბავშვის სტრატეგიას შესაბამის 4 კატეგორიაში. შემთხვევითი და სტრუქტურული 

Cancellation–ის დავალებებისთვის ორგანიზებული ძიების სტრატეგიის არსებობა 

განაპირობებს სამიზნე ობიექტების ეფექტურ იდენთიფიკაციას. სტრუქტურული გარემო 

უფრო მეტ მზადყოფნას ქმნის ორგანიზებული ძიების სტრატეგიის გამოყენებისთვის. 

ზოგიერთი ბავშვი იწყებს სამიზნე სიმბოლოების ძებნას სტრუქტურირებულად დავალების 

მწკრივების დათვალიერებით, მაშინ როცა დანარჩენი იწყებენ არაორგანიზებულ, ქაოსურ 

ძიებას.  CARS და CASS -ის მიხედვით ორგანიზებული ძიების სტრატეგიის გამოყენება ( 

ძიების სტრატეგია A) ასაკთან ერთად ვითარდება და უმჯობესდება, მაშინ როცა ძიების არა 

ორგანიზებული სტრატეგიის გამოყენება (ძიების სტრატეგია D) მცირდება ასაკთან 

ზრდასათან ერთად. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ბავშვეის უმეტესობას ახასიათებთ 

რაღაც ტიპის არა ორგანიზებულობა ძიების სტრატეგიის გამოყენებისას (ძიების სტარტეგია 

C), რაც გულისხმობს დავალების დასაწყისში არა ორგანიზებულობას, რასაც შემდგომში 

ცვლის ორგანიზებულობა. 

Coding Recall და Coding Copy 

 Joy, Fein (2003) აღნიშნავდნენ, რომ კოდირების დავალებაში მაღალი შესრულება 

დამოკიდებული იყო ინფორმაციის გადამუშავების სიჩქარეზე, გრაფომოტოული უნარის 

სიჩქარეზე და მხედველობითი დათვალიერების/სკანირების სიჩქარეზე. The Coding Recall, 

Coding Copy ქვე–ტესტები საშუალებას იძლევა ვიკვლიოთ შემთხვევითი დასწავლისა და 

გრაფომოტორული სიჩქარის პროცესები, ვინაიდან ორივე უნარი გავლენას ახდენს 

დავალების შესრულების მაჩვენებელზე. 

 Coding Recall ზომავს შემთხვევითი დასწავლის პროცესს, რომელიც ვლინდება Coding 

B–ს განმავლობაში. შემთხვევითი დასწავლა გულისხმობს ინფორმაციის წვდომის პროცესს ამ 

ინფორმაციის დამახსოვრების ექსპლიციტურად არსებული ინსტრუქციის არ არსებობის 

პირობებში. უმეტეს შემთხვევაში მსგავსი ტიპის პასიური დასწავლა განიხილება, როგორც 

ადაპტური მექანიზმი, რომელიც გამოიყენება სხვა დავალებების შესასრულებლადაც. 

ზოგიერთი ბავშვის ცდილობს გარკვეული სტრატეგიების გამოყენებას  ინფორმაციის 



დასამახსოვრებლად, ზოგიერთი კი რაიმე კოგნიტური ძალისხმევის გარეშე ცდილობენ 

დასწავლას.  აღნიშნულ ტესტში სასარგებლო იქნება ვკითხოთ ბავშვს და გავარკვიოთ 

ცდილობს, თუ არა ის ინფორმაციის დამახსოვრებას. აღნიშნულ კითხვაზე დადებითი 

პასუხი, რომელიც დაკავშირებულია Coding Recall –ის კარგ შესრულებასთან, Coding B-ს ცუდ 

შესრულებასთან მიანიშნებს იმაზე, რომ ბავშვის მცდელობა დაიმახსოვროს და დაისწავლოს 

ასოციაციები დაკავშირებულია დროის კარგვასთან და სუსტ შესრულებასთან. Coding Recall-

ში ცუდი შესრულება მიუთითებს დასწავლისა და დეკლარაციული მეხსიერების 

პრობლემებზე. 

 სხვა სიჩქარესთან დაკავშირებული ტესტების პროცესუალური ქულებისგან 

განსხვავებით Coding Recall-ის დავალებიდან არ მიიღება სკალირებული ქულა. Coding Recall-

ის ქულები მოცემულია, როგორც base rate და ინტერპრეტირდება სიხშირის ქულებთან 

მიმართებაში. პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია მხედველობითი დისკრიმინაციისა 

და პროცედურული დასწავლის უნარებთან (მოტორული რუტინა) შესაძლოა აისახებოდეს 

Coding Recall- ის შესრულებაზე. ვინაიდან, აღნიშნული ქვე–ტესტი ბავშვისგან მოითხოვს 

რიცხვებისა და მცირე სიმბოლოების ხატვის უნარს. ბავშვებს, რომელთაც ძლიერ 

დეფიციტური ნატიფი მოტორიკა გააჩნიათ, აგრეთვე გაუჭირდებათ მოცემული დავალების 

შესრულება. 

 Cued Sumbol Recall დავალების შესრულება მოითხოვს სიმბოლოების აღდგენა Coding 

B–დან. მოცემულ დავალებაში კარგი შესრულება დაკავშირებულია ინსტრუქციის გარეშე 

სიმბოლოს შესაბამისი რიცხვის დასწავლასთან. დავალების შესრულებისას ბავშვს 

მოეთხოვება დაიმახსოვროს შინაარსიც (სიმბოლო) და მისი შესაბამისი ასოციაციაც 

(სიმბოლო ან რიცხვი). Free  Symbol Recall წარმოადგენს Coding B-დან სიმბოლოების 

აღდგენის უნარს მასთან დაკავშირებული რიცხვის გათვალისწინების გარეშე. ვინაიდან, 

აღნიშნული დავალების შესრულება დაკავშირებულია სიმბოლოების უბრალო აღდგენასთან, 

პრაქტიკოსმა შესაძლოა დაასკვნას, რომ ცუდი შესრულება Cues Symbol Recall 

დაკავშირებულია ასოციაციური დასწავლის სირთულესთან. ბავშვმა შესაძლოა ჩაოთვალოს 

სიმბოლოების, მაგრამ ვერ მოახერხოს მათ შესაბამის რიცხვებთან დაკავშირება. Cued Digit 

Recall წარმოადგენს Coding B-დან ასოციაციებზე დაყრდნობით ციფრების აღდგენის უნარს. 



Cued Symbol Recall-ის მსგავსად ეს დავალებაც აფასებს სიმბოლოსა და რიცხვს შორის 

ასოციაციებს. 

 მიუხედავად იმისა, რომ Cued Symbol Recall და Cued Digit Recall დავალებების 

შესრულება მსგავსი უნარების ჩართულობას მოითხოვენ, მათი შედეგები ერთმანეთისგან 

შესაძლოა განსხვავდებოდეს. ესეთი ცვალებადი შესრულება მიუთითებს ბავშვის 

მხედველობითი რეპრეზენტაციისა და ასოციაციური ინფორმაციის წვდომის 

არათანმიმდევრულობაზე. შესრულება Cued Digit Recall–ის დავალებებში ჩვეულებრივ 

უმჯობესია Cued Symbol Recall–ის დავალებების შედეგებთან შედარებით. ციფრები უმეტეს 

წილად ავტომატურია და კოდირებისთვის და აღდგენისთვის არ მოითხოვს მნიშვნელოვან 

ძალისხმევას, მაშინ როცა სიმბოლოები ახალია და კოდირებისა და აღდგენისთვის სჭირდება 

ძალისხმევა. 

 Coding Copy დავალება აფასებს ბავშვის გრაფო–მოტორულ სიჩქარეს უფრო ზუსტად, 

ვიდრე Coding B, რომელიც დაკავშირებულია ასოციაციური წყვილების დასწავლასთან. 

მაღალი ქულა CDC-დავალებაში მიუთითებს კარგად განვითარებულ მხედველობით–

მოტორული ინტეგრაციის უნარსა და სწრაფ გრაფო–მოტორული სიჩქარეზე. დაბალი ქულა 

კი მიანიშნებს საპირიპიროზე. 

 დამატებით Coding B და Coding copy-სთვის შესაძლებელია დროითი ინტერვალის 

ქულების განსაზღვრა ( Time Interval Perfomance). დროითი ინტერვალის ქულები 

წარმოადგენს ბავშვის შესრულებას 30 წამიან დროით ინტერვალებში. პრაქტიკოსს შეუძლია 

შეაფასოს ბავშვის შესრულება დროის გასვლასთან ერთად. შესაძლოა პრობლემები 

ვლინდებოდეს დავალების შესრულების დასაწყისში (ნელი დასაწყისი), შემდგომ ისევ იგივე 

ტემპით აგრძელებდეს, აუარესებდეს ან პირიქით აუმჯობესებდეს. ბოლო 30 წამიან 

ინტერვალში მიღებული ქულა (91–120) არ განიხილება როგორც პროცესუალური ქულა, 

რადგან შესრულებული ცდების რაოდენობა დროის ამ ინტერვალში დამოკიდებულია 

დარჩენილ შესასრულებელ დავალებაზე. 

 ცვალებადი შესრულება აღნიშნულ დროით ინტერვალებს შორის შესაძლოა 

მიუთითებდეს  დავალებაზე ყურადღების შენარჩუნების პრობლემაზე. ზოგიერთი 

ბავშვისთვის ნელი შესრულების მიზეზი დასაწყისში, პირველ ინტერვალში ინიციატივის 



ნაკლებობა შეიძლება იყოს, ამას კი შესაძლოა მოსდევდეს შესრულების გაუმჯობესება, 

შემდგომ ინტერვალებში. დროთა განმავლობაში შესრულეების  თანდათანობით გაუარესება 

შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ბავშვის გადაღლასთან. მნიშვნელოვანი გაუარესება კი 

მიუთითებდეს ძალისხმევის შენარჩუნების პრობლემებზე. 

მეორე საფეხური. პროცესუალურ დონეზე განსხვავებების შედარება 

 გამოიყოფა ორი პროცესუალური ქულა და შესაბამისად ყალიბდება შემდეგი 

შესადარებელი წყვილები:  CDvs CDC, CAR vs CAS. 

Coding vs Coding Copy 

CD-CDC  განსხვავების შედარება გვაწვდის ინფორმაციას რიცხვ–სიმბოლოთა ასოციაციის 

უნარისა და გრაფომოტორული სიჩქარის შესახებ Coding B დავალებაში. CD<CDC შემთხვევა 

მიუთითებს მხედველობით–სიმბოლური ინფორმაციის კოდირების ან მხედველობით–

მოტორული პროცესების განხორციელების პრობლემებზე. CD>CDC შემთხვევის 

ინტერპრეტირება უფრო რთული პროცესია. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ვთქვათ, რომ Coding 

B-დავალების შესრულება გააადვილა რიცხვისა და სიმბოლოს ასოციაციების დასწავლამ. 

Cancellation Random vs Cancelation Structure 

CAR-CAS განსხვავებები მიუთითებს მხედველობითი სტიმულის გაანსხვავებული 

წარდგენის გავლენაზე დავალების შესრულების პროცესში. CAR<CAS შემთხვევა მიუთითებს, 

რომ დავალების სტრუქტურირებული ფორმატით წარდგენა ბავშვს უადვილებს მის 

შესრულებას. CAR>CAS შემთხვევა მიუთითებს, რომ ბავშვისთვის სასარგებლო და 

ინფორმაციული არ არის დავალების სტრუქტურირებული ფორმით მიწოდება, ან შესაძლოა 

ბავშვი იყენებდეს არა სტრუქტურირებულ ძიების სტრატეგიას, ინფორმაციის 

სტრუქტურირებულად მიწოდების მიუხედავად.  

 

 

 



საფეხური 3. შესრულების თვისობრივი ასპექტები 

 დავალების შესრულების სიჩქარის შეფასების თვისობრივი მაჩვენებლები შესაძლოა 

მივიღოთ მოტორულ კოორდინაციის პრობლემებზე დაკვირვების შედეგად.: კალამის ცუდი 

ჩაჭიდება, დახატული ფიგურების ცუდი ხარისხი, წერის პრობლემა, ობიექტების მუდმივი 

ხელებიდან გავარდნა და ა.შ. 

 შეცდომათა ტიპების შეფასებამ შესაძლოა ინფორმაცია მოგვაწოდოს ინფორმაციის 

გადამუშავების სიჩქარის შესახებაც.  სიმბოლოების ხატვისას შეცდომები იშვიათად 

ვლინდება, თუმცა შეცდომების ტიპმა (შემობრუნება, დეტალების მოკლება) შესაძლოა 

მიუთითოს მის საფუძვლად მდებარე მექანიზმზე. მხედველობითი აღქმის პრობლემები 

ვლინდება ფიგურათა შემობრუნების შეცდომებშში, ხოლო იმპულსურობა უზუტო, 

დაჯრაბნილ ნახატებში.  მოტორული პრობლემები ვლინდება პროდუქციის პროცესში. თუ 

გამოტოვების პრობლემები ვლინდება სისტემატურად და ამასთან ფურცლის რაიმე 

განსაზღვრულ ადგილას, შესაძლოა მიუთითებდეს  მხედველობითი ყურადღებისა და 

ჰემისფერულ უგულებელყოფაზე.  შემთხვევითი შეცდომები შესაძლოა მიუთითებდეს  

დავალების წესების მიყოლის, თვით–მონიტორინგის, კოგნიტური პროცესების 

მობილიზების პრობლემებზე. 

დაკვირვების პროცესი ყველა სფეროს ქვე–ტესტის განმავლობაში 

 იმ ქცევების პარალელურად, რომელიც საჭიროა ტესტის დავალებების 

შესასრულებლად, შესაძლოა ვლინდებოდეს სხვა ქცევებიც, რომლებიც გვაწვდის გარკვეულ 

ინფორმაციას ბავშვის შესახებ და გვეხმარება ინტერპრეტაციის პროცესში. 

პასუხი „არ ვიცი“ 

 კითხვაზე პასუხი: „არ ვიცი“, ყოველთვის არ მიუთითებს პასუხის მართლაც არ 

ცოდნაზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ბავშვი კითხვას პასუხობს ამ ფორმით, რადგან ცდილობს 

თავიდან აიცილოს არა სწორი პასუხი. ამ სიტუაციაში ბავშვს სჭირდება გამხნევება, რადგან 

„არ ვიცი პასუხი“ გავლენას ახდენს მის შედეგებზე. 



 გასაკვირი არ არის, რომ „არ ვიცი“ პასუხიები ცვალებადობს დავალებებისდა 

მიხედვით. ვერბალურ სფეროში პროცესუალური ქვე–ტესტებისას აღნიშნული პასუხი 

უჩვეულოა და ერთზე მეტად იშვიათად ვლინდება. მათემატიკური ქვე–ტესტისთვის „არ 

ვიცი“ პასუხი უცნაური არ არის და გარკვეული რაოდენობით ვლინდება. მათემატიკურ 

ტესტებში დავალებები ძირითადად „ცოდნა“ „არ ცოდნასთანაა“ დაკავშირებული და ამოცანა 

ამ შემთხვევაში სხვა ქვე–ტესტებისგან განსხვავებით უფრო ნათელია. 

 

უპასუხოდ დატოვება 

 კითხვაზე პასუხის არ გაცემა, შესაძლოა რამდენიმე მიზეზით იყოს განპირობებული. 

მოზრდილის კითხვისთვის პასუხის გაცემა სოციალურად წახალისებული მოვლენა, ამიტომ 

კითხვის უპასუხოდ დატოვება შესაძლოა მიუთითებდეს  მნიშვნელოვან ფსიქო–სოციალური 

ფუნქცინონირების პრობლემაზე. ესეთი პრობლემები მოიცავს სოციალური უნარების 

სიმწირეს, დაურწმუნებლობას, ოპოზიციურ ქცევას, მძიმე შფოთვას, დარღვეულ სოციალურ 

ურთიერთობებს. შესაძლოა საქმე გვქონდეს მეტყველების დარღვევის პრობლემასთან, თუ 

ბავშვი არ პასუხობს შეკითხვებს. 

 კითხვაზე პასუხის არ გაცემის სიხშირე ცვალებადობს დავალებიდან გამომდინარე. 

ყველაზე ნაკლები სიხშიით გვხვდება Multiple Choice ქვე–ტესტებში, და ყველაზე ხშირად 

მათემატიკის ქვე–ტესტებში. უმეტესი ქვე–ტესტებისთვის პასუხის არ გაცემის შემთხვევები 

იშვიათია. თუ გარკვეული ტიპის დავალებისთვის გვხვდება, მაშინ საქმე შეიძლება გვქონდეს 

იმ უნარების პრობლემებთან, რომელთანაც დაკავშირებული აღნიშნული დავალების 

შესრულება. თუ პასუხის გაცემისგან თავის შეკავება გვხვდება ტესტების უმეტესობაში, მაშინ 

შესაძლოა საქმე გვქონდეს უფრო ზოგად პრობლემასთან. 

თვით–კორექცია 

 თვით–კორექციის ქცევა ყოველთვის  არ მიუთითებს პრობლემაზე, პირიქით 

აღნიშნავს მომწიფებულ თვით–მონიტორინგის უნარის არსებობაზე. ზოგიერთი იმპულსური 

ბავშვი, რომელიც წამოიძახებს პასუხებს, მხოლოდ შემდეგ შეიძლება ხვდებოდეს შეცდომებს 

და ცდილოს შესწორებას. თვით–კორექციის შემთხვევები იშვიათია, თუმცა მისი გამოვლენის 



სიხშირე ცვალებადობს ქვე–ტესტების მიხედვით. უფრო ხშირად ვლინდება Multiple Choice 

ქვე–ტესტებში. აღნიშნულ ქვე–ტესტებში სხვადასხვა პასუხების არსებობა წარმოადგენს 

დისტრაქტორებს, რაც უბიძგებს ბავშვს ნაჩქარევი პასუხის გაცემისკენ. არითმეტიკულ 

დავალებებში თვით–კორექცია იშვითადა ვლინდება. 

გამეორება 

 ინსტრუქციის გამეორების თხოვნა დავალების შესრულების პროცესში შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს დავალების კარგად შესრულების სურვილთან. იმ შემთხვევაში, როცა 

აღნიშნული თხოვნა დიდი რაოდენობით გვხვდება, შესაძლოა მიუთითებდეს სმენითი ან 

მეტყველებითი პროცესების პრობლემაზე. შფოთვის მქონე ბავშვები ითხოვენ ინსტრუქციის 

გამეორებას საკუთარი რესურსების მაქსიმალური მობილიზაციისთვის. დავალების 

გამეორების მოთხოვნა უმეტეს წილად ვერბალურ ქვე–ტესტები გვხვდება. ქვე–ტესტის 

შესრულების განმავლობაში 1–ზე მეტი მოთხოვნა ინსტრუქციის გამეორებისა ატიპიურია და 

მიუთითებს ყურადღების შენარჩუნების, სმენითი/ლინგვისტური ინფორმაციის 

გადამუშავების, შფოთვის კონტროლის პრობლემეზე. 

კარნახი/შეხსენება 

 დავალების შესრულების განმავლობაში ბავშვისთვის ამოცანის შეხსენების ხშირი 

შემთხვევა დაახლოებით მსგავსი მდგომარეობაა, რაც გვხვდება დავალებისთვის პასუხის არ 

გაცემის სიტუაციებში. ბავშვს, რრომელსაც აღენიშნება პრობლემები ქცევის ინიციაციაში, 

შესაძლოა ახასიათებდეს მსგავსი ნიშნები. ბავშვი, რომელიც ადვილად მოწყვლადია 

დისტრაქტორების მიმართ, შესაძლოა საჭიროებდეს დავალებაზე კონცენტრირებისთვის 

მუდმივ შეხსენებას. დიდი რაოდენობით შეხსენების შემთხვევაბი მიუთითებს დავალებაში 

ბავშვის არ ჩართულობაზე და მის მოწყვლადობაზე შინაგან და გარეგან დისტრაქტორების 

მიმართ. ზოგიერთ, ოპოზიციური ქცევის ბავშვს სჭირდება მოწოდება თანამშრომლობისკენ. 

შეხსენების შემთხვევების რაოდენობა ქვე–ტესტების მიხედვით განსხვავებულია. ყველაზე 

დიდი რაოდენობით იგი გვხვდება Elithorn Mazes ტესტში, სადაც ბავშვს მუდმივად სჭირდება 

დავალების წესების შეხსენება. 

 



Ability-Achievement Discrepancy უნარსა და მიღწევას შორის განსხვავება 

 დასწავლის დარღვევების განსაზღვრისთვის Ability-Achievement Discrepancy 

მოდელოს გამოყენებას კრიტიკულად უყურებენ. მოცემული მოდელისთვის ადრეული 

სკრინინგისა და ინტერვენციის კომპონენტები სანაქებოა, მაგრამ აღნიშნული მოდელი ვერ 

ახერხებს დასწავლის დარღვევის საფუძვლად მდებარე ნეიროკოგნიტური პროცესების 

განსაზღვრას.  

 უნარსა და მიღწევას შორის განსხვავების მოდელი წარმოადგენს ინდიკატორს იმ 

პრობლემისა, როცა დავალების შესრულების მაჩვნებელი არ შეესაბამება კოგნიტური უნარის 

განვითარების ხარისხსს. მეორეს მხრივ, ბავშვების ცუდი მიღწევა დავალების შესრულებისას 

შესაძლოა განპირობებული იყოს მრავალი ფაქტორით, შესაბამისად,  უნარი – მიღწევის 

მოდელი ვერ გამოდგება  დასწავლის უნარის დარღვევის დიაგნოსტიკურ მარკერად. ცუდად 

შესრულების მიზეზი და შესაბამისად დიაგნოზი ვერ განისაზღვრება უფრო ღრმა შეფასების 

ჩატარების გარეშე. დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე ზოგიერთი ბავშვის პროფილი არ 

ხასიათდება უნარსა და მიღწევას შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებით, რაც განპირობებული 

შესაძლოა იყოს მაღალი მოტივაციით, მონდომებით, მშობლებისა და განათლების პირობების 

დახმარებით. და პირიქით ცუდი მიღწევის მაჩვენებელი აუცილებლობით შეიძლება არ არის 

განპირობებული შესაბამისად სუსტი უნარებით. ბავშვის ასაკი, ოჯახური ისტორია, გარემო 

გავლენა, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ისტორია შესაძლოა წარმოადგენს დავალების 

ცუდად შესრულების წყაროს. უნარი – მიღწევის მოდელი შესაძლოა გამოვიყენოთ მხოლოდ 

ზოგადი სურათის შესაქმნელად. 

 ინტელექტურლური შესაძლებლობისა და აკადემიური მიღწევის შესადარებლად 

არსებობს ორი მეთოდი; განსხვავების წინასწარმეტყველების მეთოდი და მარტივი 

განსხვავების მეთოდი. განსხვავების წინასწარმატყველების მეთოდის დროს ერთმანეთს 

დარდება მიღწევის სავარაუდო ქულა და დაკვირვებადი მიღწეული შედეგი. მარტივი 

შედარების შემთხვევაში დაკვირვებადი ქულა დარდება მიღწეულ ქულას. ორივე მეთოდის 

შემთხვევაში პრაქტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს შედეგის სტატისტიკური მნიშვნელობა და 

სიხშირეთა განაწილება. 

 



შეჯამება 

 აღნიშნული ტესტის გამოყენება, შედეგების შედარება და ინტერპრეტირება მხოლოდ 

გამოცდილ პროფესიონალებს შეუძლიათ. ფსიქოლოგიური შეფასება გულისხმობს ტესტში 

მიღებული ქულების გამოყენებას გასაგები, შეჯამებული, ინტეგრირებული ფსიქოლოგიური 

პორტრეტის მისაღებად. პრაქტიკოსი, რომელიც იყენებს ტესტებს პასუხისმგებელია 

მოახერხოს შედეგების ინტერპრეტაცია და მიიღოს დიაგნოსტიკური გადაწყვეტილება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



თავი 1 

Dდიზონტოგენეზის კლინიკური კანონზომიერებები 

დიზონტოგენეზის ცნება 

1927 წელს შვალბემ პირველმა გამოიყენა ტერმინი “დიზონტოგენეზი”, როგორც 
ორგანიზმის პრენატალური ნორმალური განვითარებიდან გადახრის აღმნიშვნელი. 
მოგვიანებით ტერმინმა - “დიზონტოგენეზი” უფრო ფართო მნიშვნელობა შეიძინა. 
ამ ტერმინით აღნიშნავენ ონტოგენეზის დარღვევის სხვადასხვა ფორმებს, მათ შორის 
ადრეული პოსტნატალური განვითარების დარღვევების ჩათვლით, როდესაც 
ორგანიზმის მორფოლოგიური სისტემები ჯერ კიდევ მოუმწიფებელია. 

როგორც ცნობილია, ნებისმიერ მეტნაკლებად ხანგრძლივ პათოლოგიურ 

ზემოქმედებას ჩამოუყალიბებელ ტვინზე შეუძლია ორგანიზმის ფსიქიკური 
განვითარების დარღვევამდე მიგვიყვანოს. Aმისი გამოვლინებები განსხვავებული 
იქნება ეტიოლოგიის, ლოკალიზაციის, გავრცელების ხარისხისა და დაზიანების 
გამოხატულების მიხედვით, ასევე მისი წარმოქმნის დროის, ხანგრძლივობის და იმ 
სოციალური პირობების მიხედვით, რომელშიც აღმოჩნდა გარკვეული მდგომარეობის 
მქონე ბავშვი. ეს ფაქტორები განსაზღვრავენ ფსიქიკური დიზონტოგენეზის 
ძირითად მოდალობას განპირობებულს იმით, თუ რა ზიანდება პირველად: 

მხედველობითი, სმენითი, მოტორული, ინტელექტუალური თუ ემოციური სფერო. 

 

 

დიზონტოგენეზის ეტიოლოგია და პათოგენეზი 

 

N ნერვულ-ფსიქიკური განვითარების დიზონტოგენიების მიზეზებისა და 
მექანიზმების ჩამოყალიბება, ამ სფეროს გაფართოება უკანასკნელ ათწლეულებში 
გენეტიკის, ბიოქიმიის, ემბრიოლოგიისა და ნეიროფიზიოლოგიის წარმატებებს 
უკავშირდება. 

როგორც ცნობილია, ნერვული სისტემის დარღვევები შეიძლება გამოწვეული იყოს 
როგორც ბიოლოგიური, ასევე სოციალური ფაქტორებით. 

ბიოლოგიურ ფაქტორებს შორის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ტვინის 
განვითარების შეფერხებები დაკავშირებული გენეტიკური მასალის (ქრომოსომული 
აბერაციები, გენური მუტაციები, ნივთიერებათა ცვლის გენეტიკურად 

განპირობებული დარღვევები) დაზიანებასთან. 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პრენატალურ დარღვევებს (ფეხმძიმობის მძიმე 
ტოქსიკოზებს, წითელასა და სხვა ინფექციებს, ასევე სხვადასხვა ინტოქსიაკაციებს, 
მათ შორის, ჰორმონალურსა და სხვადასხვა პრეპარატის მოხმარებით გამოწვეულს); 



მშობიარობის პათოლოგიებს, ინფექციებს, ინტოქსიკაციებსა და ტრავმებს; უფრო 

იშვიათად ადრეული პრენატალური პერიოდის სიმსივნურ წარმონაქმნებს. Gგარდა 
ამისა, დარღვევები შეიძლება უკავშირდებოდეს მრავალ რეზიდუალურ ორგანულ 

მდგომარეობას, ასევე შეიძლება წარმოიქმნას მიმდინარე დაავადებების 
(ნივთიერებათა ცვლის თანდაყოლილი დეფექტის, ქრონიკული დეგენერაციული 
დაავადებების, პროგრესირებადი ჰიდროცეფალიის, სიმსივნეების, ენცეფალიტების, 
შიზოფრენიის, ეპილეფსიის და ა.შ.) შედეგად. 

ჰემატოენცეფალური ბარიერის სისუსტე განაპირობებს ბავშვის ცენტრალური 
ნერვული სისტემის აწეულ მგრძნობელობას სხვადასხვა მავნე ფაქტორების მიმართ. 

პათოგენური ფაქტორების გარკვეული ნაწილი, რომელიც არ ახდენს გავლენას 
ზრდასრულის ჯანმრთელობაზე, იწვევს ნერვულ-ფსიქიკურ დარღვევებსა და 
განვითარების ანომალიებს ბავშვებთან.  

დიდი მნიშვნელობა აქვს დაზიანების დროს. სხვა მსგავსი პირობების შემთხვევაში 
ქსოვილების დაზიანება უფრო გამოკვეთილია როცა პათოგენური ფაქტორი ადრე 
მოქმედებს. სტოკარდმა აჩვენა, რომ განვითარების პათოლოგიის ტიპი 
ემბრიონალურ პერიოდში განისაზღვრება პათოლოგიური ზემოქმედების დროით. 

განსაკუთრებით მოწყვლადია მაქსიმალური უჯრედული დიფერენციაციის 
პერიოდი. თუ პათოგენური ფაქტორი ზემოქმედებს უჯრედების “დასვენების” 
დროს, მაშინ ქსოვილს შეუძლია თავი დააღწიოს პათოლოგიურ ზემოქმედებას. 
ამიტომ ერთი და იგივე დარღვევები შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებით იყოს 
განპირობებული ერთსა და იმავე პერიოდში, ან ამის საპირისპიროდ ერთი და 
იმავე მიზეზმა შეიძლება ემბრიონალური განვითარების სხვადასხვა პერიოდში 
ანომალიების სხვადასხვა ფორმები გამოიწვიოს. ნერვული სისტემებისთვის 
განსაკუთრებით დამაზიანებელია პათოლოგიური გავლენები ფეხმძიმობის პირველ 

მესამედში. 

დაზიანების ხასიათი დამოკიდებულია პროცესის ლოკალიზაციაზე ტვინში და მისი 
გავრცელების ხარისხზე. ბავშვობის ასაკის თავისებურებებია: საერთო (ზოგადი) 
მოუმწიფებლობა და ზრდისა და, შესაბამისად, დეფიციტის კომპენსაციის უფრო 

დიდი ტენდენცია, ვიდრე ზრდასრულებთან. 

ამიტომ დაზიანებებისას, რომლებიც კონკრეტულ ცენტრებში ან გამტარ გზებშია 
ლოკალიზებული, დიდი ხნის მანძილზე შეიძლება ვერ შევნიშნოთ გარკვეული 
ფუნქციების ამოვარდნა. Lლოკალური დაზიანებისას კომპენსირება გაცილებით 

მაღალია, ვიდრე ფუნქციის დეფიციტარულობისას, რომელიც ზოგადტვინობრივი 
უკმარისობის ფონზე წარმოიშვა. Pპირველ შემთხვევაში კომპენსაცია ტვინის სხვა 
სისტემების შენარჩუნების ხარჯზე ხდება, მეორე შემთხვევაში – ზოგადი 
უკმარისობა ზღუდავს კომპენსატორულ შესაძლებლობებს.  

დიდი მნიშვნელობა აქვს ტვინის დაზიანების ინტენსივობასაც. ტვინის ორგანული 
დაზიანებებისას ბავშვებთან სისტემების ნაწილის დაზიანების გარდა, შეიმჩნევა 
ჩამორჩენა დანარჩენი დაზიანებულ სისტემებთან დაკავშირებული სისტემების 



განვითარებაში. Dდაზიანებისა და განვითარების შეფერხების შეთავსება აყალიბებს 
დარღვევის ფართო ხასიათს, რომელიც არ ჯდება ტოპიკური დიაგნოსტიკის 
მკვეთრად განსაზღვრულ ჩარჩოებში. 

დიზონტოგენეზის ზოგიერთი ნაკლებად გამოხატული და შექცევადი გამოვლენა 
უკავშირდება არასახარბიელო სოციალური ფაქტორების გავლენას. Dდა რაც უფრო 

ადრე ჩამოყალიბდება ბავშვისთვის არასახარბიელო სოციალური ფაქტორები, მით 

უფრო მყარი და უხეში იქნება განვითარების დარღვევები. 

სოციალურად განპირობებული განვითარების პრობლემების რიცხვს მიეკუთვნება  
ბავშვის განვითარების არსაკმარისი სტიმულირება, დეპრივაცია (ე.წ. მიკროსოციალური 
პედაგოგიური მიშვებულობა), რომელიც გულისხმობს ინტელექტუალური და 
გარკვეულწილად ემოციური განვითარების შეფერხებას გამოწვეულს კულტურული 
დეპრივაციით _ აღზრდის არასახარბიელო პირობებით, რომლებიც ქმნის 
ინფორმაციისა და ემოციური გამოცდილების მნიშვნელოვან დეფიციტს 
განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. 

ონტოგენეზის სოციალურად განპირობებულ პათოლოგიურ დარღვევებს 
მიეკუთვნება პიროვნების პათოქარაქტეროლოგიური ფორმირება (ჩამოყალიბება) _ 

ემოციურ-ნებელობითი სფეროს განვითარების ანომალია, რომელსაც თან ახლავს 
აღზრდის ხანგრძლივი არასახარბიელო პირობებით მდგრადი აფექტური 
ცვლილებები; ასეთი ანომალია ყალიბდება პროტესტის, იმიტაციის, უარყოფის, 
ოპოზიციის და ა.შ. პათოლოგიურად განმტკიცებული რეაქციების შედეგად. 

 

 

დიზონტოგენეზისა და დაავადების სიმპტომების 

ურთიერთმიმართება 

 

დიზონტოგენეზის სტრუქტურის ფორმირებაში დიდი წვლილი მიუძღვის არამარტო 

ტვინის ეტიოლოგიითა და პათოგენეზით განსხვავებულ დარღვევებს, არამედ თვით 

დაავადების კლინიკურ გამოვლინებებს, მის სიმპტომატიკას. Dდაავადების 
სიმპტომები მჭიდროდ უკავშირდება ეტიოლოგიას, დაზიანების ლოკალიზაციას, 
მისი წარმოქმნის დროს და პათოგენეზს, უპირველეს ყოვლისა, დაავადების 
გამოხატულების ინტენსივობას. Dდაავადებებს აქვთ გარკვეული ვარიაბელობა, 
სხვადასხვა ხარისხის სიმძიმე და სხვადასხვა ხანგრძლივობა.  

როგორც ცნობილია, ავადმყოფობის სიმპტომები იყოფა ნეგატიურ და პროდუქტულ 

სიმპტომებად. ფსიქიატრიაში ნეგატიურ სიმპტომებს მიეკუთვნება ფსიქიკურ 

მოქმედებაში “ამოვარდნილი” მოვლენები. Eემოციური და ინტელექტუალური 
აქტივობის დაქვეითება, აზროვნების პროცესების გაუარესება და ა.შ. 



პროდუქტიული სიმპტომები უკავშირდება ფსიქიკური პროცესების პათოლოგიური 
ირიტაციის მოვლენებს. Pპროდუქტიული დარღვევების მაგალითებია სხვადასხვა 
ნევროტული და ნევროზისმაგვარი დარღვევები, გულყრა, შიში, ჰალუცინაციები, 
ბოდვითი იდეები და ა.შ. 

ამ დაყოფას აქვს კლინიკური განსაზღვრულობა უფროსი ასაკის ფსიქოლოგიაში, 
სადაც ნეგატიური სიმპტომები ნამდვილად ასახავენ სწორედ ფუნქციების; 
“ამოვარდნის” შემთხვევებს. ბავშვობის ასაკში რთულია დაავადების ნეგატიური 
სიმპტომების გამიჯნვა დიზონტოგენეზის მოვლენებისგან, რომლის დროსაც 
ფუნქციების “ამოვარდნა” შეიძლება განპირობებული იყოს მისი განვითარების 
შეფერხებებით. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს არამარტო ისეთი გამოვლინებები, 
როგორიცაა გონებრივი ჩამორჩენილობისას, არამედ რიგი ნეგატიური ავადმყოფური 
დარღვევებისა, რომლებიც ახასიათებენ დიზონტოგენეზს ადრეული ბავშვობის 
შიზოფრენიისას. 

დაავადების პროდუქტიული სიმპტომები, რომლებიც ერთი შეხედვით შორს დგანან 
ონტოგენეზის გამოვლინებებისგან და უფრო მეტად მიუთითებენ ავადმყოფობის 
სიმწვავეზე, ბავშვობის ასაკში მაინც დიდ როლს თამაშობს თვით განვითარების 
ანომალიის ფორმირებაში. Aავადმყოფობის ასეთი ხშირი გამოვლინებები ან მისი 
შედეგები, როგორიცაა ფსიქომოტორული აგზნებულობა, აფექტური დარღვევები, 
ეპილეფსიური გულყრები და სხვა სიმპტომები და სინდრომები, ხანგრძლივი 
ზემოქმედებისას თამაშობენ არსებითი ფაქტორის როლს განვითარების გარკვეული 
დარღვევების ჩამოყალიბებაში და ამით ხელს უწყობენ სპეციფიკური ტიპის 
დიზონტოგენიების ჩამოყალიბებას. 

დაავადების სიმპტომებსა და დიზონტოგენეზის გამოვლინებებს შორის გამოიყოფა 
ეგრეთ წოდებული „ასაკობრივი“ სიმპტომები, რომლებიც ასახავს ნორმალური 
ასაკობრივი განვითარების პათოლოგიურად დამახინჯებულ, უტრირებულ 

გამოვლინებებს. Aამ სიმპტომების წარმოქმნა მჭიდროდ უკავშირდება ამა თუ იმ 
მავნე ფაქტორზე რეაგირების ონტოგენეტურ დონეს, ამიტომ ეს სიმპტომები არცთუ 

იშვიათად უფრო სპეციფიკურია გარკვეული ასაკისთვის, ვიდრე გარკვეული 
დაავადებისთვის, და შეიმჩნევა სხვადასხვაგვარი პათოლოგიებისას ტვინის 
ორგანული დაზიანებების კლინიკაში, ადრეულ ბავშვთა შიზოფრენიის, ნევროტული 
მდგომარეობების დროს და ა.შ. 

კოვალიოვი (1979) ასხვავებს მავნე ფაქტორებზე საპასუხო ნერვულ-ფსიქიკური 
რეაგირების ასაკობრივ დონეებს:  

1. სომატო-ვეგეტაციური (0-3წ.)  
2. ფსიქომოტორული (4-10 წ.) 
3. აფექტური (7-12 წ.) 
4. ემოციურ-იდეატორული (12-16 წ.) 

ყოველი დონისთვის დამახასიათებელი თავისი “ასაკობრივი” სიმპტომები. 



რეაგირების სომატო-ვეგეტაციური დონისთვის დამახასიათებელია ზოგადი და 
ვეგეტაციური აგზნებულობის დონის აწევა ძილისა და მადის დარღვევებით, 

კუჭნაწლავის პრობლემებით. Eეს დონე წამყვანია მისი ადრეულ ასაკში 
ჩამოყალიბების გამო. 

რეაგირების ფსიქომოტორული დონე უპირატესად სხვადასხვა გენეზის 
ჰიპერდინამიკურ დარღვევებს მოიცავს: ფსიქომოტორულ აგზნებულობას, ტიკებს, 
ენაბორძიკობას. პათოლოგიური რეაგირების ეს პროცესი განპირობებულია 
მოტორული ანალიზატორის ქერქული ნაწილების განსაკუთრებით ინტენსიური 
დიფერენციაციით. 

რეაგირების აფექტური დონისთვის დამახასიათებელია შიშების სიმპტომები და 
სინდრომები, აწეული აფექტური აგზნებულობა ნეგატივიზმისა და აგრესიის 
გამოვლინებებით. Aამ ეტაპზე ამ დარღვევების ეტიოლოგიური პოლიმორფიზმისას 
მაინც მნიშვნელოვნად იზრდება ფსიქოგენიების რიცხვი. 

ემოციურ-იდეატორული დონე წამყვანია პრე- და განსაკუთრებით პუბერტატულ 

ასაკში. პათოლოგიაში ეს უპირატესად ვლინდება ეგრეთ წოდებულ “პუბერტატული 
ასაკის პათოლოგიურ რეაქციებში”, რომლებიც, ერთი მხრივ, ზეღირებულებებს და 
ინტერესებს მოიცავს (მაგალითად “ფილოსოფიური ინტოქსიაკაციის სინდრომი”), 
მეორე მხრივ, იპოქონდრიულ იდეებს, მოჩვენებითი სიმახინჯის იდეებს 
(დისმორფოფობია, მათ შორის ნერვული ანორექსია), ფსიქოგენურ რეაქციებს _ 

პროტესტის, ოპოზიციის. 

ყოველი ასაკობრივი დონის უპირატესი სიმპტომატიკა არ გამორიცხავს წინა 
დონეების სიმპტომების წარმოქმნას, მაგრამ ისინი იკავებს, როგორც წესი, 
პერიფერიულ ადგილს დიზონტოგენეზში. ხოლო უმცროსი ასაკისთვის 
დამახასიათებელი რეაგირების პათოლოგიური ფორმების უპირატესი გამომჟღავნება 
მიუთითებს ფსიქიკური განვითარების შეფერხებაზე. 

N ნერვულ-ფსიქიკური რეაგირების ცალკეული დონეების გამოყოფის 
მნიშვნელოვნებისა და მათი ონტოგენეზში თანმიმდევრული ცვლის გარდა, უნდა 
გავითვალისწინოთ ასეთი პერიოდიზაციის ცნობილი პირობითობა, რადგან 
ნერვულ-ფსიქიკური რეაგირების ცალკეული გამოვლინებები არამარტო გადაწევენ 
ერთმანეთს, არამედ ასევე თანაარსებობენ სხვადასხვა ეტაპებზე ახალ თვისებებში 
და აყალიბებენ დარღვევის კლინიკურ-ფსიქიკური სტრუქტურის ახალ ტიპებს. Aასე 
მაგალითად, სომატო-ვეგეტაციური დარღვევების როლი დიდია არამარტო 0-3 წლის 
დონეზე, როდესაც ინტენსიურად ყალიბდება ეს სისტემა, არამედ გარდატეხის 
ასაკში, როცა ეს სისტემა მასიურ ცვლილებებს განიცდის. Pპუბერტატული ასაკის 
რიგი პათოლოგიური ახალწარმონაქმნებისა უკავშირდება ლტოლვების 
განმუხრუჭებასაც, რომელთა საფუძვლად დევს ენდოკრინულ-ვეგეტაციური 
სისტემის დისფუნქცია. შემდეგ ფსიქომოტორულ დარღვევებს შეუძლიათ 

მნიშვნელოვანი ადგილის დაკავება ყველკაზე ადრეული ასაკის დიზონტოგენეზში. 
Fფსიქომოტორული ხატის ინტენსიური ცვლილება დამახასიათებელია მოზარდობის 



ასაკისთვისაც. Aაფექტური სფეროს დარღვევებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ ყველაზე 
ადრეულ ასაკშიც. განსაკუთრებულ ადგილს მათ შორის იკავებს ფსიქიკური 
განვითარების შემაფერხებელი, ემოციურ დეპრივაციასთან დაკავშირებული 
დარღვევები. 3-7 წლის ასაკში სხვადასხვა დაავადებების კლინიკურ აღწერაში დიდ 

ადგილს იკავებს აფექტური დარღვევები, როგორებიცაა შიშები. Dდა ბოლოს, 
ინტელექტუალური და მეტყველებითი განვითარების სხვადასხვა ინტენსივობის 
დარღვევები დამახასიათებელია განვითარების დონეების დიდი ნაწილისთვის. 

ასაკობრივი სიმპტომები ყოველთვის ფლობს მათი გამომწვევი დაავადებისთვის 
დამახასიათებელ კლინიკურ სპეციფიკას. Aასე მაგალითად, შიშები სკოლამდელ 

ასაკში არის ასაკობრივი სიმპტომი, რადგან დამახასიათებელია ამ ასაკის 
ჯანმრთელი ბავშვისთვისაც. ბავშვთა ასაკის პათოლოგიაში შიშები იკავებს ერთ-ერთ 

წამყვან ადგილს შიზოფრენიისას ბოდვითი დარღვევების ჩამოყალიბებაში, 
უკავშირდება ცნობიერების დარღვევებს ეპილეფსიისას, იღებს გამოხატულ 

ზეღირებულოვან ხასიათს ნევროზებისას. იგივე ვრცელდება ისეთ ასაკობრივ 
გამოვლინებებზე, როგორიცაა ფანტაზიები, პათოლოგიურ შემთხვევებში: იღებს 
აბსურდულ სახეს შიზოფრენიისას, მჭიდროდ უკავშირდება აწეულ ლტოლვებს 
ეპილეფსიისას, ატარებს ავადმყოფურ ჰიპერკომპენსატორულ ხასიათს გარკვეული 
ტიპის ნევროზებისას. 

ასაკობრივი სიმპტომების შესწავლას შეუძლია მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 
მოწოდება განვითარების ანომალიების კანონზომიერებების შესახებ.  

 

ამგვარად, ბავშვობის ასაკში ურთიერთდამოკიდებულება დაავადების სიმპტომებსა 
და დიზონტოგენეზის გამოვლინებებს შორის შემდეგნაირად შეიძლება იყოს 
წარმოდგენილი: 

1. დაავადების ნეგატიური სიმპტომები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს 
დიზონტოგენეზის სპეციფიკასა და სიმძიმეს. 

2. Pპროდუქტიული სიმპტომები, რომლებიც ნაკლებად სპეციფიკურია 
დიზონტოგენეზისთვის, მაინც ახდენს ზოგად დამამუხრუჭებელ გავლენას 
ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებაზე. 

3. ასაკობრივი სიმპტომები ესაზღვრება პროდუქტიულ სიმპტომებსა და თვით  
დიზონტოგენეზის მოვლენებს, მათ შორის შუალედურ პოზიციას იკავებს. 
ამასთან ასაკობრივ სიმპტომებს სტერეოტიპული ხასიათი აქვთ. 

 



თავი 2 

Dდიზონტოგენეზის ფსიქოლოგიური კანონზომიერებები 

2.1. ფსიქიკური დარღვევების კლინიკური და პათოფსიქოლოგიური 

კვალიფიკაციის ურთიერთმიმართება 

 

ფსიქიკური დარღვევების სიმპტომების კლინიკურ და პათოფსიქოლოგიურ 

კვალიფიკაციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობს. როგორც 
ცნობილია, კლინიცისტი განიხილავს დაავადების პროდუქტს დაავადების ლოგიკის 
პოზიციიდან. მისთვის განხილვის ერთეულებია დაავადების ფორმები, რომლებსაც 
თავისი ეტიოლოგია, პათოგენეზი, ფსიქიკური დარღვევების კლინიკა, მიმდინარეობა 
და გამოსავალი (შედეგი), ასევე ცალკეული სიმპტომები და სინდრომები აქვთ. 

კლინიცისტისთვის კლინიკური სიმპტომები პათოფიზიოლოგიური პროცესების 
გარეგამოვლინებებია.  

რაც შეეხება ამ დარღვევების ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს, მათი განხილვა ექიმის 
ინტერესების პერიფერიაზეა.  

სულ სხვა მიდგომა ახასიათებს პათოფსიქოლოგს, რომელიც კლინიკური 
სიმპტომების მიღმა ეძებს ნორმალური ფსიქიკური ფუნქციონირების დარღვევის 
მექანიზმებს. Aამიტომ ფსიქოლოგისთვის დამახასიათებელია ფსიქიკური პროცესების 
ტიპური და პათოლოგიური კანონზომიერებების შედარებითი შესწავლა.  

სხვა სიტყვებით, პათოლოგიური სიმპტომების კვალიფიცირებისას პათოფსიქოლოგი 
იყენებს ფსიქიკური მოქმედების ნორმალურ მოდელებს, კლინიცისტი 
კვალიფიკაციას პათოფიზიოლოგიური მექანიზმების თვალთახედვიდან ახდენს. 
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ კლინიცისტი არ იყენებს დიაგნოსტირებისას ნორმის 
მონაცემებს. ის განიხილავს მათ ფსიქოლოგიური პროცესების პოზიციიდან.  

განხილვის თითოეულ დონეს _ ფსიქოლოგიურსა და ფიზიოლოგიურს _ აქვს 
თავისი სპეციფიკა და კანონზომიერებები. ამიტომ ერთი დონის კანონზომიერებების 
მეორე დონეზე გადატანა არ შეიძლება მათი ურთიერთობების (ურთიერთქმედების) 
გამაშუალებელი მექანიზმების სპეციალური განხილვის გარეშე. 

 

2.2 ფსიქიკური განვითარების 

კანონზომიერებები ნორმასა და პათოლოგიაში 

 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ფსიქიკური გადახრების კვალიფიცირებისას 
პათოფსიქოლოგი ეყრდნობა ნორმალური ორიენტირების კანონზომიერებებს, 



განვითარების ნორმალური და ანომალური კანონზომიერებების ერთიანობის 
დებულების გათვალისწინებით. 

ბავშვის განვითარების პრობლემა _ ერთ-ერთი ურთულესია ფსიქოლოგიაში და 
ამავე დროს ამ სფეროში ძალიან ბევრია გაკეთებული, არსებობს მრავალი, 
ზოგიერთ შემთხვევაში ურთიერთდაპირისპირებული თეორია. 

განვიხილოთ ბავშვის განვითარების ერთ-ერთი ასპექტი _ ადრეულ ასაკში 
ფსიქიკური პროცესებისა და ფუნქციათაშორისი კავშირების ჩამოყალიბება. Aამ 
პროცესის დარღვევა ადრეულ ასაკში უფრო ხშირია და იწვევს სხვადასხვა 
დარღვევებს ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებაში. ცნობილია, რომ ნორმალურ 

ფსიქიკურ განვითარებას აქვს რთული ორგანიზაცია. ბავშვი, რომელიც ვითარდება, 
ყოველთვის განიცდის არამარტო რაოდენობრივ, არამედ თვისობრივ ცვლილებებსაც. 
ამასთან თვითონ განვითარებაში (განვითარების პროცესში) შეიმჩნევა აჩქარებისა და 
შენელების პერიოდები, ხოლო გართულებების შემთხვევაში _ აქტივობის ძველ 

ფორმებთან დაბრუნება. ასეთი უკუდახევები, როგორც წესი, ნორმალური მოვლენაა 
ბავშვის განვითარებაში. ბავშვს ყოველთვის არ შეუძლია ახალ, ძველთან შედარებით 

რთულ ამოცანასთან გამკლავება. ხოლო თუ შეუძლია, ეს მას დიდი ფსიქიკური 
დატვირთვის ფასად უჯდება. ამიტომ დროებით უკან დახევა ერთგვარი დამცავი 
მექანიზმია. 

ადრეულ ასაკში ფსიქიკური ფუნქციების სისტემოგენეზის გარჩევა Dდავიწყოთ სამი 
ბაზისური ცნების: განვითარების კრიტიკული ან სენსიტიური პერიოდი, 
ჰეტეროქრონია და ასინქრონია გამოყოფით. 

კრიტიკული, ან სენსიტიური პერიოდი, ტვინის ცალკეული მექანიზმების 
სტრუქტურულ-ფუნქციური მომწიფებით (ჩამოყალიბებით) ხასიათდება. Gგარკვეული 
გარემოგავლენების მიმართ შერჩევითი მგრძნობელობით. ამ დროს განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს დასწავლა. 

სკოტმა განვითარების რამდენიმე ვარიანტი გამოყო:  

ვარიანტი (ა), რომლის თანახმადაც განვითარება ყველა ეტაპზე ერთნაირი სიჩქარით 

მიმდინარეობს, ნაკლებად სავარაუდოა. Uუფრო მართებული იქნება, ვისაუბროთ 

ახალი ნიშნების (თვისებების) თანდათანობით დაგროვებაზე; (ბ) ვარიანტისას, 
ფუნქციების ჩამოყალიბება ძალიან სწარაფად ხდება. Aამის მაგალითია, წოვის 
რეფლექსის ჩამოყალიბება. ხშირად გვხვდება (გ) ვარიანტი, რომლის დროსაც, 
საწყის ეტაპზე სწრაფი ცვლილებები ხდება, ხოლო დროთა განმავლობაში მათი 
სიჩქარე ნელდება. D(დ) ვარიანტი, ნახტომისებურ განვითარებას გულისხმობს, 
კრიტიკული პერიოდები გარკვეული დროითი მონაკვეთების შემდეგ მეორდება. Aამ 
ვარიანტს მიეკუთვნება რთული ფსიქიკური ფუნქციების დიდი ნაწილის 
ჩამოყალიბება. 

კრიტიკული პერიოდების მნიშვნელობა არამარტო იმით განისაზღვრება, რომ ეს 
ფუნქციის აჩქარებული განვითარების პერიოდია, არამედ იმითაც, რომ ერთი 



კრიტიკული პროცესის ჩანაცვლება მეორეთი აძლევს გარკვეულ თანმიმდევრობას, 
რიტმს ფსიქოფიზიოლოგიური განვითარების მთელ პროცესს ადრეულ ასაკში.M 

მეორე ბაზისური ცნება _ განვითარების ჰეტეროქრონია. Gგარედან ფსიქიკური 
განვითარება ჩანს, როგორც მარტივიდან რთულზე მოქნილი გადასვლა, მაგრამ თუ 

შიდა კანონზომიერებებს განვიხილავთ, მაშინ აღმოჩნდება, რომ ყოველი ახალი 
ეტაპი არის რთული ფუნქციათაშორისი გარდაქმნების შედეგი. როგორც უკვე 
ითქვა, სხვადასხვა ფსიქოფიზიოლოგიური ფუნქციების ჩამოყალიბება სხვადასხვა 
სიჩქარით ხდება. ამასთან გარკვეულ ასაკში ფუნქციების ნაწილი უსწრებს 
განვითარების დონით სხვა ფუნქციებს და წამყვანი ხდება, ხოლო შემდეგ მისი 
განვითარება სულ უფრო ნელდება. საპირისპიროდ, ნაკლებად განვითარებული 
ფუნქციები ახალ ეტაპზე ავლენს სწარაფი განვითარების ტენდენციას. Aამგვარად 

ჰერტეროქრონიის შედეგად ცალკეულ ფუნქციებს შორის თვისობრივად 

განსხვავებული კავშირები ყალიბდება. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს დროებითი, ან 
შეიძლება მუდმივიც იყოს. ფუნქციათაშორისი გარდაქმნების შედეგად ფსიქიკური 
პროცესი ახალ თვისებებსა და ნიშნებს იძენს. Aამის საუკეთესო მაგალითია 
მეტყველების წინმსწრები განვითარება, რომელიც გადააწყობს მეტყველებით 

საფუძველზე ყველა დანარჩენ ფუნქციას.  

ამ ზოგადი წარმოდგენებიდან გამომდინარე, განვიხილოთ სიცოცხლის პირველ 

წლებში ბავშვის ფსიქიკური განვითარების კონკრეტული ფაქტები. Mმაგრამ მანამ 
მათ განხილვაზე გადავალთ, აუცილებელია ამ პროცესში ინტელექტის როლის 
დაზუსტება. 

დაბადებიდან ბავშვის ფსიქოფიზიოლოგიურ განვითარებაში წამყვან როლს 
თამაშობს სენსორული სისტემები, პირველ რიგში, კონტაქტური (გემო, ყნოსვა, 
ტაქტილური შეგრძნებები), ამასთან დედასთან ურთიერთქმედებისას დომინირებს 
ტაქტილური კონტაქტი. ამასთან შეხების, სითბოსა და წნევის (დაწოლის) 
შეთანხმება ძლიერ დამამშვიდებელ ეფექტს გვაძლევს. სიცოცხლის პირველ თვეში 
ტაქტილური კონტაქტი შესაძლებელს ხდის წოვისა და დაჭერის რეფლექსების 
კონსოლიდაციას და დიფერენციაციას. 2-3 წლის ასაკში თვითონ სენსორული 
სისტემა დისტანციური რეცეპტორების, უპირველეს ყოვლისა, მხედველობის, 
სასარგებლოდ გარდაიქმნება. თუმცა თვით გარდაქმნის პროცესი რამდენიმე თვე 
გრძელდება. Eეს უკავშირდება დასაწყისში სისტემის მიერ მხოლოდ შეზღუდული 
რაოდენობის ინფორმაციის გადამუშავების შესაძლებლობას. 2 თვისთვის ბავშვი 
იჩენს ინტერესს ადამიანის სახისადმი. ამასთან ის მზერას უპირატესად თვალებზე 
მიმართავს. Aამგვარად თვალები დედა-შვილის ურთიერთქმედების საკვანძო 

სტიმულად ყალიბდება. ამასთან ერთად ყალიბდება კავშირები სენსორულ და 
მოტორულ სისტემებს შორის. 

ბავშვის სენსომოტორული განვითარება არაიზოლირებულია, ყველა ეტაპზე მას 
აფექტური სფერო აკონტროლებს. Nნებისმიერი ცვლილება გარემოს ინტენსივობისა 
ან ხარისხის დაუყოვნებლივ იღებს აფექტურ შეფასებას, დადებითს ან უარყოფითს. 
ბავშვი ძალიან ადრეულ ასაკში აფექტური რეაქციების მეშვეობით არეგულირებს 



თავის ურთიერთობას დედასთან. Eექვსი თვისთვის მას უკვე შეუძლია საკმაოდ 

რთული გამომეტყველების იმიტირება. 9 თვისთვის ბავშვს არამარტო დედის 
ემოციური მდგომარეობის “წაკითხვა”, არამედ მისთვის პასუხის გაცემაც (მასთან 
შეწყობა) შეუძლია. ჩნდება თანაგანცდის უნარი _ ჯერ დედის, შემდეგ სხვა 
ადამიანებისადმიც. მეორე წლის შუალედისთვის (შუა პერიოდისთვის) ბაზალური 
ემოციების ჩამოყალიბების პერიოდი მთავრდება. 

პირველი წლის შუა პერიოდი ფსიქიკური განვითარებისთვის გარდამტეხი 
პერიოდია. მას უკვე მთელი რიგი მიღწევები აქვს. მას არამარტო ადამიანის სახის 
გეშტალტის აღქმა შეუძლია, არამედ სხვა ადამიანებს შორის დედის მდგრადი, 
აფექტურად დატვირთული ხატის გამოყოფაც. Aმის საფუძველზე ბავშვს 
უყალიბდება პირველი რთული ფსიქოლოგიური ახალწარმონაქმნი _ 

“მიჯაჭვულობის ქცევა” (ტერმინი შემოთავაზებული ბოულბის მიერ). 

მიჯაჭვულობის ქცევა რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს: 

1. უზრუნველყოფს ბავშვის უსაფრთხოებას 
2. ამცირებს შფოთვისა და შიშის დონეს  
3. არეგულირებს აგრესიულ ქცევას (აგრესია ხშირად შფოთვისა 

და შიშის მგომარეობაში ჩნდება)  
 

უსაფრთხოების პირობებში იზრდება ბავშვის საერთო აქტივობა, მისი კვლევითი 
ქცევა. მიჯაჭვულობის ქცევის საფუძველზე ყალიბდება სხვადასხვა ფსიქიკური 
ახალწარმონაქმნი, რომელიც შემდეგ განვითარების დამოუკიდებელ ხაზებად 

ყალიბდება. მათ, უპირველეს ყოვლისა, კომუნიკაციური ქცევის განვითარება 
მიეკუთვნება. მხედველობითი კონტაქტი დედა-ბავშვი ურთიერთობისას გამოიყენება 
ინფორმაციის გადასაცემად და ემსახურება ბავშვის ქცევის სანქციონირებას. 
პირველი წლის ბოლოს ბავშვის კომუნიკაციური შესაძლებლობები ფართოვდება 
მხედველობითი კომუნიკაციის ვოკალიზაციასთან კოორდინირების ხარჯზე. მეორე 
წლის დასაწყისისთვის ბავშვი იწყებს ურთიერთობისას მიმიკისა და ჟესტების 
აქტიურად გამოყენებას. ასე ჩნდება წანამძღვარი სიმბოლური ფუნქციებისა და 
მეტყველების განვითარებისთვის. 

Yყველა ტიპის კომუნიკაციის მნიშვნელობა გაცილებით იზრდება, როცა ბავშვი 
ფორთხვიდან სწორ სიარულზე გადადის და იწყებს ახლო და შორეული სივრცის 
ათვისებას. Lლოკომოტორიკის განვითარების კრიტიკული პერიოდი მეორე წლის 
პირველი ნახევარია. 

თუმცა სიარულის სრულყოფის პროცესი რამდენიმე წელი გრძელდება. 
კოორდინაციის განუვითარებლობის გამო ორი წლის ასაკში შეუძლებელია 
სირბილისა და სიარულის დიფერენცირება. ბერნშტეინის მიხედვით, ეს არც 
სიარულია და არც სირბილი, არამედ რაღაც გაურკვეველი მათ შორის. Mმაგრამ 
უკვე 3-4 წლისთვის ბავშვი თავდაჯერებულად დადის და დარბის. Eეს ნიშნავს, 
რომ მას უკვე ჩამოუყალიბდა რთული სინერგიები. Mმაგრამ ბავშვურობა 
ლოკომოტორიკიდან საბოლოოდ იკარგება რვა წლისთვის. 



მეორე წლის ბოლოდან იწყება კრიტიკული პერიოდი _ “ზრდასრული” 
მეტყველების სწრაფი განვითარება. Gგარდამავალ ეტაპზე წარმოიქმნება 
ავტონომიური მეტყველება Автономная речь (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.) — один из ранних 
этапов развития речи ребенка. Характеризуется тем, что слова или слоги, воспроизводимые детьми 
по образцу речи взрослых, существенно искажаются, например, за счет повторения. Автономная речь 
ситуативна, неопределенна и многозначна, т.к. ребенок еще не владеет содержанием понятия; 
обобщения в ней основаны на объединении в одном слове признаков неродственных предметов. По 
формальным основаниям она не имеет флексий и других признаков синтаксических отношений. В 
зависимости от разнообразия и качества языковой среды ребенка может сохраняться достаточно 
долго и служить тормозом умственного развития. ის შედგება საგნების მთელი ჯგუფების 
აღმნიშვნელი ბგერითი კომპლექსებისგან (“ო,ო,ო”_დიდი საგნები), ან ზრდასრული 
მეტყველების ნამსხვრევებიდან (წიკ-წიკ _ საათი), ან ბგერაგამომსახველობითი 
სიტყვებისგან, რომლებიც საგნის ცალკეულ თვისებებს აღნიშნავს (აფ-აფ, ღრუტ-

ღრუტ, მუ-მუ). ავტონომიური მეტყველებისთვის დამახასიათებელია რითმული 
სტრუქტურა, სიტყვების ხატობრივ-აფექტური დატვირთვა. ასეთი სიტყვების 
მეშვეობით ბავშვი ეკონტაქტება გარშემომყოფებს, რაც შესაძლებელს ხდის საუბარს 
მეტყველებამდელი ეტაპიდან მეტყველების დონეზე გადასვლის შესახებ. 

ზრდასრული მეტყველების დაუფლებაც ექვემდებარება ჰეტეროქრონიის კანონს: 
უფრო სწრაფად ვითარდება გაგება, ვიდრე ლაპარაკი. Eექსპრესიული მეტყველება 
მოითხოვს მეტყველების აღმძვრელი რთული სქემების ჩამოყალიბებას. 

სიტყვების მდგრადი Kჟღერადობის უზრუნველსაყოფად უნდა შევძლოთ მსგავსი 
ბგერების დიფერენციაცია. რთული სენსომოტორული სქემების ჩამოყალიბებისთვის 
ბავშვს რამდენიმე წელი ჭირდება. ამასთან გოგონები კარგად ასხვავებენ ხმის 
ემოციურ შეფერილობას და უფრო მგძნობიარენი არიან მეტყველებითი 
სტიმულებისადმი. გოგონებთან შეიმჩნევა ტვინის მეტყველებითი უბების უფრო 

სწრაფი მომწიფება და ჰემისფეროების უფრო სწრაფი სპეციალიზაცია 
მეტყველებასთან დაკავშირებით. “ზრდასრული” მეტყველების განვითარება, ისევე 
როგორც სხვა ბაზისური ფსიქიკური ფუნქციების განვითარება, გადის ეტაპს, როცა 
ფსიქიკაში აფექტურ-ხატობრივი წარმოდგენები დომინირებს. ვიგოტსკი წერს, რომ 
თავიდან მეტყველება გნოსტიკურ ფუნქციას ასრულებს, მისი მიზანია “ყველა 
შენიშნული შეგრძნების სიტყვიერად გადმოცემა”. 

ყველა ფსიქოფიზიოლოგიური ფუნქციიდან ყველაზე ნელა ვითარდება ხელის 
მოტორიკა. Aაქ არ არის გამოხატული კრიტიკული პერიოდები. ბავშვი გადის 
ხანგრძლივ გზას “მოუქნელი ხელიდან“ რთული საგნობრივი მოქმედებების 
შესრულებამდე. 

როგორც ექსპერიმენტული მონაცემები გვიჩვენებს, მხოლოდ 6-8 წლისთვის 
მცირდება მკვეთრად სინკინეზიების რაოდენობა ნატიფი მანუალური 
მოძრაობებისას. Aამ ასაკს მიეკუთვნება ხელის პოზის ჩამოყალიბების ფაზა. 
შედარებით ადრე ბავშვი იწყებს საყოფაცხოვრებო საგნების სწორად გამოყენებას. 

http://psi.webzone.ru/st/133300.htm
http://psi.webzone.ru/st/139200.htm
http://psi.webzone.ru/st/099800.htm
http://psi.webzone.ru/st/083000.htm
http://psi.webzone.ru/st/065800.htm


ხატობრივი მოქმედებები ნელ-ნელა კარგავს თავის წამყვან მნიშვნელობას. 
წარმოიქმნება უფრო რთული ფუნქციათაშორისი გარდაქმნები, რომლებშიც 
მეტყველება საგნობრივ პრაქტიკაზე დაყრდნობით გარდაქმნის ფუნქციათაშორისი 
კავშირების მთელ სისტემას. 

მესამე ბაზისური ცნება _ განვითარების ასინქრონია. ნორმაში ფუნქციათაშორისი 
კავშირები ჰეტეროქრონიულია. პათოლოგიისას განვითარებაში სხვადასხვა 
დისპროპორციები ჩნდება.  

სხვადასხვა დისფუნქციებისას, უპირველეს ყოვლისა, ზიანდება რთული 
ფუნქციათაშორისი კავშირების განვითარება;  შეიმჩნევა დისპროპორციები, ჩნდება 
განვითარების ასინქრონიის სხვადასხვა ტიპები. ძირითად ტიპებს შორის შეიძლება 
გამოიყოს: 

ა) რეტარდაცია _ განვითარების ცალკეული პერიოდების დაუსრულებლობა, 
შედარებით ადრეული ფორმების ინვოლუციის არარსებობა.Eეს უფრო 

დამახასიათებელია ინტელექტუალური დარღვევისა და ფსიქიკური განვითარების 
შეფერხებისთვის. Lლევინმა აღწერა ბავშვები მეტყველების განვითარების 
ჩამორჩენით, რომლებთანაც ავტონომიური მეტყველება პათოლოგიურად დიხანს 
ნარჩუნდება. Aამ ბავშვების მეტყველება ავტონომიური მეტყველების ჩვეულებრივი 
მეტყველებით ჩანაცვლებით კი არ ხდება, არამედ ვითარდება ავტონომიური 
მეტყველების ფარგლებში ავტონომიური სიტყვების მარაგის გაზრდით.Aამ 
შემთხვევაში პათოლოგიურად ფიქსირდება მეტყველების ერთ-ერთი ყველაზე 
დაბალი დონე, რომელიც ნორმალური განვითარებისას მცირე დროით ჩერდება. 

ბ) ცალკეული ფუნქციების პათოლოგიური აქსელერაცია, მაგალითად, მეტყველების 
იზოლირებული ნაადრევი განვითარება ბავშვთა შიზოფრენიისას, რაც თავს იჩენს 
სენსომოტორული სფეროს ჩამორჩენასთან, რეტარდაციასთან ერთად. 

განვითარების ასინქრონიის ამ ვარიანტისას შეიძლება დიდხანს თანაარსებობდნენ 
განვითარებული (ზრდასრული) მეტყველება და ავტონომიური მეტყველება. Aანუ 

ერთ ასაკობრივ ეტაპზე მოცემულია ნორმაში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის 
დამახასიათებელი ფსიქიკური წარმონაქმნები. 

განვითარების ჰეტეროქრონიისა და ასინქრონიის შესწავლა არამარტო აღრმავებს 
სიმპტომების წარმოქმნის მექანიზმების გაგებას, არამედ ახალ პერსპექტივებს ხსნის 
კორექციის სფეროში. თუ ცნობილია ფუნქციონალური სისტემის აგებისთვის 
საჭირო ელემენტები, სიჩქარე და თანმიმდევრობა, რომლითაც ყოველმა ელემენტმა 
უნდა გაიაროს გზის მისთვის განკუთვნილი მონაკვეთი; ასევე თვისებების ნაკრები, 
რომელსაც უნდა ფლობდეს მომავალი სისტემა, მაშინ შეფერხების შემთხვევაში ჩვენ 
არამარტო მოსალოდნელ დარღვევებს ვიწინასწარმეტყველებთ, არამედ კორექციის 
პროგრამის შეთავაზებასაც შევძლებთ.  
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