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æò æò ûò äòì øåè æåã ïèë¸ ñë èçåè àï âò, àâï äå -
þò æï òì îò ìï, çïî èï úïæ ãïæ èë õå æï æå æï èò ùïì æï
ãï ò ôòá îï: „íå üï îïì ïêå àå þåí òá, æò æò õï íòï, ïî
÷ï èò õåæ íòï“. æå æï èò ùï èïú òã î û íë ìòà þë æï íåä-
íå äï ãï æò õï æï àâò ìò àþò äò ìï þï íò. ï÷óõ ÷óõ æ íåí
îó å þò, ïéåä æ íåí õå å þò, èë óà èåí äïæ åäëæ íåí
àï âò ïíà êåê äóú êï þåþì.  úï èïú ãï æò ôï îï úòì ôå -
îò ìïî üñå äò. ãï úëúõ ä æï þó íå þï æï ãï ï úëúõ äï
ìóä æ ã èó äòú. ÿò ï éó ïè ïòæ ãï ôå õò æï èó øï ë þïì øå -
óæ ãï. ôîòí âå äå þò àïí æï àïí òê îò þå þò ïí øë îå ó äò
áâåñ íå þò æïí æï åî à èï íåà øò ÿë îò êï íë þåí. ìï éï èë
èøâå íò å îò ïîòì. èàâï îå èôäë þå äò éï èòì ìòâ î -
úò ìï æïþ î ûïí æå þï àï âòì úòè úò èï ïèï äòà. ìò ÷ó èåï.
ìò ëú ãï íï þó äò ìàâäåèì üë üåþ øò. çë ãïí ùï èë òê -
â íå ìåþì þóä þó äò æï òìåâ èï äå ùñæå þï èò ìò ¸ïí -
ãò. ñâï âò äå þò åî à èï íåàì åêë íå þò ïí. èàâï îåè ãï -
æï ïâ äë ñâå äï ôåîì àâï äò, æïî ù èóí æï îëè
ñâåä ãïí èøâò æë þïï, ãï èë å ìïä èï ïáï ó îë þïì æï
òìåâ èò ò ûò íï. èòì èï ãòâ îïæ èçåè ãï ó úò íï êâäïâ
ãïé âò ûå þóä æå æï èò ùïì. ìëô äå þò ïõ èï óî æ íåí. ñâå -
äï ÷áï îëþ æï ùï ìó äò ñë ñï íï çåæ æï èë å àëõ íï
ðó îò, îëè ùäòì ìïî ÷ë øå å ûò íïà. ñâå äï ôóì ôó -
ìåþ æï, óèå üå ìïæ æå æï êï úå þò. êï úå þò ïáï-òá ì÷ïí æ -
íåí, òìòú ïí ûï äò ïí ïõïä ãïç î æå þò ïí þåþ îå þò.
ñâå äï èòî þë æï èæå äë å þò ìï êåí. ïè ôóì ôóì øò
þåâîì úîåè äò ïæ ãå þë æï àâïäà. îï ïè þï âò òñë?
ïò, îï èó øï õå äò ãï èë ò äòï. îïè æåí èï ñèïù âòä -
èï þòÿ èï øåì ùò îï àï âò èï èóäì æï îïè æå íò ìõâï
áâå ñï íï øò òñë æï àï âò ìò ìïè øëþ äë ãï ìï ó þå æó îåþ -
äïæ æï óã æë. ïè ëè èï þë äë èë ó éë èó øï ë þï ìïú
æï þåæ íò å îå þï ìïú. îïè æåí èï æå æïè úîåè äåþòà
ãïã çïâ íï àï âò ìò øâò äò ìï ìòê â æò äëæ. îïè æåí èï
æå æïè éï èå å þò äëú âï øò æï üò îòä øò ãï ï üï îï.
ìïþ îï äë ïî ìå þï íò. ãï çïî æåì îï ùâï äå þòà æï
åõ äï îï æéå æï ïæ ãïà. íó àó èï ãòì à âòì øåì ùò îï
æå æïè àï âò ìò ìò úëúõ äå? îëè âò éï úï ãï îå ó äò
ïæï èò ï íòì à âòì øåì ùò îëì øâò äò. ìïè øëþ äë, ìï áïî -
à âå äë ïéïî òñë. èüå îò ìïè øëþ äëì êò ïî ïùó -
õåþ æï, ìïè øëþ äëú óúõë ðïü îëíì, îë èåä ìïú èüå -
îò óí æï èë å ãå îò å þò íï æï ìïþ îï äë áïî à âå äò ùï -
ïì õï. ìïæ ïîòì ìï èïî àï äò? åîåê äå, åîåê äåâ îï -

çå æïã â éó ðå? èï îàï äòï, øåíú ìõâï ãçï ïî ãáëí -
æï, èïã îïè îóìì îïà èòã âå úò? òèò üëè, îëè èàå -
äò ÷âå íò ìò úëúõ äå âò üïí öëà? îïà? îï æï ãò øï -
âï ìïþ îï äë åî èï, éèåî àë?
ãï çïôõ äòï, èë ï äåî ìå, èëè éò èï îò, èïã îïè åì

ïîï âòì çåæ ïî èëá èå æëþì. èï àò ôòá îå þò ìóä
ìõâï ãïí ïîòì. ïí øâò äåþ àïí, ïí áèîåþ àïí æï
ûèåþ àïþ, îë èåä íòú òá íå þï ãïí ã èò îóä íò ãæò ïí
þîûë äòì âåä çåæ. èë õó úå þó äò êï úå þò èò òç äïç -
íå þëæ íåí èòí æë îòì êåí. ãï æïã æå þó äò àë õå þòà æï
õëî þ äòà. óêï íïú þïâ ø âå þò èòì æåâ æ íåí ùñäòà æï
ðó îòà, èàå äò æéòì ìïã ç äòà. ìòè éå îï ïéïî òì -
èòì. ìïæ ïîòì óî èó äò æï ¸ë îë âå äï? ñë âå äò
õëî þï äò úîåè äå þòà òàå ìå þï. èò ìò èàåì âå äò òèïì
ïî åâåæ îå þï éèåîàì, îëè êïî ãò èë òñ âï íëì ñï -
íï æï øòã éâàòì àâï äò æïü îò ïä æåì æï àïâ -
àïâ èï èò ùï çåæ æï õï îëì ìòè ûò èòì ãïí àï âò. ïîï! òì
äë úó äëþì èò ìò øâò äò ïí èïõ äë þå äò èøâò æë þòà
æïþ îóí æåì þîûë äò æïí æï èï ãï çåæ èå üò èïì ïîï
óí æï îï. øò íïú æå æï êï úò èõò ï îó äò ïî ïîòì.
èëùñå íòà æï ëõ â îòà ïì îó äåþì àï âòì èë âï äå ë -
þïì. èò ìò ÿêóï æïþ íå ó äòï æï õïí æòì õ íïí òèïì ïêå -
àåþì, îïú ìï ÿò îë ïî ïîòì. þïâ ø â ìïú êò åì èòì åìå -
àò èæãë èï îå ë þï. „æå æï, íó ãå øò íò ïí, èï èò äë èï -
äå èë âï, æï àó ïî èë âò æï, éâàòì íå þïï, èå èï -
äå ãï âòç î æå þò æï íï õïâ, îë ãëî øå ãò íï õïâà“.
èïã îïè ïè ìòüñ âåþ çåæ þïâ ø â ìïú ìüêò âï ãó äò. æå -
æïì  ïè õ íå âåþì, àò àëí êò òüïí öå þï. ìëô äòì áó -
÷å þò èàå äò æéå úï îò å äòï. ïí ñâå äï èòí æëî øòï,
ïí ìïõ ä øò ÷ï êå üò äò. þïä éë þï çë ãò åîà ïäï ãïì
ïþó çó äïæ æï èëùñå íòà äï ðï îï êë þåí. çë ãò åî à íò
êò, ìóä ðï üï îå þò, æï äïì äï ìå þåí ïí ñâò îò ïí ïí
÷õó þë þåí. ïò, åìå íò ïî é âå âåí ìò ÷ó èåì. ìïõ ä øò
øåõ âïä, òá úîåè äå þòà ïî ùåâì æå æï þïâøâì æï
åóþ íå þï: „øå ìïþ îï äë, òá íå þï èï èï øå íòì íïõ âï âåî
æïã úïä æåì“ æï ïèï çåæ óô îë ïèë óö æå þï ãó äò
ìïþ îï äëì. èëõó úå þó äò æå æï êò òãë íåþì àï âòì
øâò äòì ñë âåä íï þòöì æï æïì üò îòì, òá íåþ öå îåà
úëúõïäì. àó ûâå äïæ ìïè øëþ äë àï âò ìó ôï äò ñë -
ôò äò ñë, íó àó æå æï ïî øåì ùò îïâ æï ìò õï îó äòà
øâòäì àï âòì èï èó äòì æï ìï úï âïæ.  åõ äïí æå äò æå -

æï æï åè ì ãïâ ìå þë æï óùòí æåäì àó êòìåîì óéå äò
ïî ¸áëí æï. ë¸, èë íë þï îï úó æò ñë ôò äï. øåí
ãòí æï æï ìõâï ãòø äòì. îó ìåà èï îïú êò êïî ãò
ãâáëí æï, ÷âå íò êóä üó îï ìóä æïì úï æï ïõï äòú
ïîï ôå îò øå èë ò üï íï åíòì ãïî æï. ïèòì àï íï èôïî âå -
äò îëè éèåîàì ïî ãï å ÷ò íï, óô îë êïî ãò òá íå -
þë æï. åì èå üïæ úó æò òñë ãäå õå þò ìïà âòì, îëè -
äåþ ìïú àïâì æï ïæ ã íåí æï üñïâì ïû îëþ æ íåí. ïè
îó ìë þïè ãäå õå þòú êò ûäò åî ãï ï ôó ÿï æï ìòí æò -
ìò æï ó êïî ãï, íï èó ìòú. åõ äï àï âò ìóô äå þï ãï èë -
âïúõï æåà, êâäïâ æï èë ó êò æåþ äå þò âïîà. ïèòì æï
èò ó õå æï âïà ãäå õò ìó äòà æï õëî úòà æï å úï, æï -
ò âòùñï îùèå íïú æï ðï üò ëì íå þïú. òèòì èï ãòâ îïà,
îëè ñâå äï íò åî àïæ òúïâ æ íåí ïè èë íë þòì ãïí ãïí -
àï âòì ô äå þòì ãïí, ïá ãäå õò ãïè õåú æï æï àï âòì
èëû èå áïî à âåäì ¸êäïâì. ìïçé âï îò ïî ïîòì. ïæï -
èò ï íò æï ò éó ðï, ãï ôóÿ æï. ïò, îó ìë þïè îï øå æåãò
èë ó üï íï ÷âåíì åîì. íó àó æïæ ãå þï òì æîë, îë -
æå ìïú ûâå äå þó îïæ ïóû ãå îåþì ñâå äïì ãóäì.
éèåî àë, èï äå, èï äå èë âò æåì òì æéå æï áåæ -
èëõ îòä íò èïî üë øå íò èë íå þò âòñ â íåà.
îï òá íï ûâå äò ÷âå íò ãï íïà äå þï, ìùïâ äï æï

êóä üó îï? èïí æò äò ãï æï ï ôï îï ïä þïà ñâå äï ôåîì
ëõ îïà æïî ÷å íòä èï îóì èï. ë¸, îë ãëî èûó äïí,
èå üïæ îå åõ äï ïè ëèòì æîëì æï èå îå âêòàõó -
äëþ ñïç þå ãòì ùòãíì, ìï æïú îó ìå àòì èàïâ îë þòì
èëá èå æå þïï! åã åî àò åîòï èãë íò, åìå àò óé èåî -
àë, óþå æó îò, ãï ó íïà äå þå äò æï éèåî àò ìï ãïí
æïùñåâ äò äò. éèåî àë, èëã âò èïî àå õå äò.

1918 ùäòì 20 èï òìì. 10 ìï ï àò ìï éï èë ìò. 
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èïîë èïñïøâòäò

ã ï  ç ï ô õ ó  ä ò

erTiani erovnuli 

gamocdebi 2014

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՎՈՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: 

ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ! 
SİZİN ÜÇÜN 2014-CÜ İLİN VAHİD MİLLİ
İMTAHANLARI HAQQINDA MÜHÜM MƏLUMATLARI
TƏQDİM EDİRİK

ÃÂÅÎÆÒ 4-6 ÃÂÅÎÆÒ 7-9



27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014 

ìïïüåìüïüë ãïèëúæåþò

I. áïî àó äò åíï

II. áïî àó äò äò üå îï üó îï

2014 ùäòì ìêë äòì ãï èë ìïø âå þò ãï èëú æå þòì ðîëã îï èï 
áïî àóä åíï ìï æï äò üå îï üó îï øò

1. äåá ìò êë äë ãòï

ìòüñ âï, èò ìò ðòî æï ðò îò æï ãï æï üï íò àò èíòø â íå äë þï; ìòüñ -
âòì èíòø â íå äë þòì úâäï: ãï ôïî àë å þï æï æï âòù îë å þï;  ìò íë íò -
èå þò, ëèë íò èå þò, ïí üë íò èå þò, ðï îë íò èå þò, æò ï äåá üòç èå þò, ïî -
áï òç èå þò, íå ë äë ãòç èå þò, íï ìåì õå þò ìòüñ âå þò, þïî þï îòç èå þò;
ìòüñ âï àï èñï îò øå õï èå þï íò; ùïî èëá è íò äò æï ûò îå ó äò ìòüñ âå þò;
èïî üò âò æï îàó äò ìòüñ âå þò; ìòüñ âï àï øå èëê äå þòà øå åî àå þï;
øå èëê äå þó äò æï ùå îï.

2. ìüò äòì üò êï

ìüò äòì îï ë þï; ôóí á úò ó îò ìüò äòì üò êï; äåá ìò êó îò ìüò -
äòì üò êï; ìòüñ âï àï øåî ÷å âï èíòø â íå äë þòì èò õåæ âòà; ðï îë íò èå -
þò, åâ ôå èòç èå þò, àï âï çò ï íë þòì ãï èëè õïü âå äò ìòüñ âå þò; ìüò -
äòì üóî õïî âå çå þò: üïâ üë äë ãòï, êïä êò, ïü îë ôòï (ìòüñ âòì ãï -
èë ñå íå þï ïîï çóì üò èíòø â íå äë þòà).

3. èëî ôë äë ãòï

èåüñ âå äå þòì íï ùò äå þò: ïî ìå þò àò ìï õå äò, öãó ôå þò øò íï ïî -
ìòì èò õåæ âòà, ìï çë ãï æë æï ìï êó àïî ìï õåä àï  þîó íå þï; çåæ -
ìïî àï âò ìï õå äò, çåæ ìïî àï âò ìï õå äòì õï îòì õòì ôëî èå þò, çåæ -
ìïî àïâ ìï õåä àï þîó íå þï æï èë ó êò æåþ äïæ æï ïî ìå þòà ìï õåä -
àïí åî àïæ; ïî ìå þò àò ìï õå äò èìïçé â îå äïæ; îòúõ âò àò  ìï õå äò,
îòúõ âò àò ìï õå äå þòì öãó ôå þò, îòúõ âò àò ìï õå äå þòì þîó íå þï;
íïú âïä ìï õå äò, íïú âïä ìï õåä àï öãó ôå þò, íïú âïä ìï õåä àï
þîó íå þï; çèíï, çèíòì ðò îò æï îòúõ âò, çèíòì ùò íò, æîë, ïì ðåá üò,
êò äë, ãïî æï èïâ äë þï, èùêîò âå þò æï ìå îò å þò, ãâï îò, áúå âï, êëí -
üïá üò; ìï õåä ç è íï; çèíò çå æï; àïí æå þó äò; êïâ øò îò; íï ùò äï êò;
øë îòì æå þó äò.

4. ìòí üïá ìò

ùò íï æï æå þï; ìòí üïá ìó îò ùñâò äå þò, ìòí üïá ìó îò óî àò åî àë -
þòì ìï õå å þò; ùò íï æï æå þòì ìï õå å þò øò íï ïî ìòì èò õåæ âòà; ùò íï æï -
æå þòì ùåâ îå þò; áâåè æå þï îò ìï æï øå èïì èåí äòì óî àò åî àë þï
îòúõ âòì èò õåæ âòà; ùò íï æï æå þòì  ìï õå å þò  ïãå þó äå þòì èò õåæ âòà;
èïî üò âò ùò íï æï æå þòì ìï õå å þò; øåî ùñ èó äò ùò íï æï æå þï, åî à ã âïî
ùåâ î àï øå åî àå þï; ãïí êåî ûë å þó äò ìòüñ âå þò æï ãï èëà á èå þò;
îàó äò ùò íï æï æå þï, îàó äò àïí ùñë þò äò ùò íï æï æå þï, îàó äò
áâåùñë þò äò ùò íï æï æå þï, îàó äò áâåùñë þò äò ùò íï æï æå þòì ãï -
æï êå àå þï èïî üò âïæ æï èïî üò âò ùò íï æï æå þå þò ìï — îàóä
áâåùñë þò äïæ; ðòî æï ðò îò æï òîò þò íïà á âï èò.

5. ðóí á üó ï úòï ìïì âå íò íòø íå þò; ìïì âåí íò øïí àï õèï îå þòì ùå ìå þò.

1. èõïü â îó äò üåá ì üòì ïíï äò çò ìïà âòì
ïóúò äå þå äò äò üå îï üó îïà è úëæ íå ë þò àò
üåî èò íå þò

æîï èï, åðë ìò, äò îò êï; 
ðë å çòï, ðîë çï; 
ïí æï çï, ïôë îòç èò, þò ëã îï ôòï, åäå ãòï,

àáèó äå þï, òãïâ-ïîï êò, êë èå æòï, äå ãåí æï,
äåá ìò, èå èó ï îò, èò àò, èëàõ îë þï, èó õïè þï -
çò, íë âå äï, ðë å èï, ðóþ äò úòì üò êï, îë èï íò,
ìë íå üò, üîï ãå æòï, üîò ë äå üò, øï ò îò; 

ïþ çï úò, åðòã îï ôò, åðò äë ãò, àå èï, òæåï,
êëè ðë çò úòï, ðîë äë ãò, îòà èï, îòü èò, ìò -
ó ýå üò, ìüîë ôò, üï å ðò, ôï þó äï, ôò íï äò; 

æò ï äë ãò, èë íë äë ãò, ðå îòô îï çò, úò -
üï üï; 

äò îò êó äò ãèò îò, ðå ò çï ýò, ðåî ìë íï ýò,
ðëî ü îå üò; 

ïäå ãë îòï, ïäò üå îï úòï, ïäó çòï, ãï ðò -
îëâ íå þï, ãîë üåì êò, åðò àå üò, òîë íòï,
òóèë îò, èå üï ôë îï, èë üò âò, ìïî êïç èò, ìï -
üò îï, üîë ðò, øå æï îå þï, õï üë âï íò àáèï, ¸ò -
ðåî þë äï; èõïü â îó äò åíï, èõïü â îó äò ìï õå.

2. äò üå îï üó îó äò ðîë úå ìòì ûò îò àï æò
åüï ðå þò

ìï ìó äò å îë èùåî äë þï, êäï ìò êó îò õï -
íòì èùåî äë þï, ïéëî ûò íå þòì õï íòì èùåî -
äë þï, îë èïí üòç èò, îå ï äòç èò, èë æåî íòç -
èò, ðëì ü èë æåî íòç èò.

3. òïêëþ õó úå ìò

„øó øï íò êòì ùï èå þï“ (ìïì êë äë øå èëê äå -
þó äò âï îò ïí üò).

4. òëâï íå ìï þï íòì ûå

„ïþë àþò äå äòì ùï èå þï“ (ìïì êë äë øå -
èëê äå þó äò âï îò ïí üò).

5. ãò ëî ãò èåî ÷ó äå

„ãîò ãëä õïí û àå äòì úõëâ îå þï“ (ìïì êë -
äë øå èëê äå þó äò âï îò ïí üò).

6. øë àï îóì à âå äò

„âåôõòì üñï ë ìï íò“ („âåôõòì üñï ëì íòì“
ìïì êë äë ãï èë úå èï í. íï àï ûò ìï): „æï ìïùñò -
ìò æïí“ „üï îò å äòì àïà þò îïè æå“, „æï ìïì -
îó äò“.

7. ìóä õïí-ìï þï ëî þå äò ï íò

„ìòþ î û íå-ìòú îó ò ìï“, òãïâ-ïîï êå þò: „èå -
ôå õë îïì íò ìï“, „ûóí ùò æï âï ÿï îò“, „óãó íó -
îò èúó îï âò“, „ìïè íò þîèï íò“, „èå ôóí æó êå
æï æòæ âï ÿï îò“.

8. æï âòà ãó îï èòø âò äò

„æï âò àò ï íò“: „ìùïâ äï èëì ùïâ äå àï“,
„áïî à âåä óôïä àï èåã âïî üë èë þòì òãï âò“,
„èëà á èï õèò àï àïâ-þë äë åî àò“, „áïî à -
âåä àï æï êïõ àï ãïí àï âò ïíà óôïä àïæ øå -
ëî ãó äå þï“, „ìïùñï ó äòì èëùñ âï éâàò ìï -
ãïí“, „æï âòà ãó îï èòì ø âò äòì äåê àï ãïí
æïüñë å þï“, „ëæåì æïüñë å þóä èïí óî öó -
äëì áâå ñï íïì ìïñ âïî äòì ìï õå æï ìó îï àò
âå éï îï íï õï, ïèò ìò èëà á èï æï âò àò ìï ãïí“,
„üñâå ë þòà ãïí ãï ðïî âï æï âò àò ìï“, „øâå äï
éâàò ìï ãïí æï âò àò ìï. üñâå ë þò æïí ãï èëì â -
äï ìï îó ìå àë øò“, „æï âòà ãó îï èòì ø âò äò ìï -
ãïí ìï ùó àëì ìëô äòì ìïè æó îï âò“.

9. ïäåá ìïí æ îå ÿïâ ÿï âï ûå äåá ìò „ãëã ÷ï“.

10. ãîò ãëä ëî þå äò ï íò
äåá ìå þò: „àï èïî èå ôòì ìï õå þå àï íò òì

åê äå ìò ï øò“, „ìï éï èë ãï èë ìïä èå þò ìï“, „ðï -
ìó õò øâòä àï“.

11. íò êë äëç þï îï àïø âò äò

äåá ìå þò: „ïî óêò ýò íë, ìïü î ôëë...“, „èå -
îï íò“, „úò ìï ôåîì“, „ôòá î íò èüêâîòì ðò -
îïì“, „øå èë éï èå þï èàïù èòí æï çå“, „õèï òæó -
èï äò“, „ìó äë þë îë üë“, „âðë âå üï ûï îò“;
ðë å èï „þå æò áïî à äò ìï“.

12. òäòï ÿïâ ÿï âï ûå

äåá ìå þò: „þåæ íò å îò åîò“, „ðï ìó õòì ðï -
ìó õò“, „÷å èë êï äï èë“; ðë å èå þò: „ãïí æå ãò -
äò“, „ï÷ î æò äò“ — VII àï âò; èëàõ îë þå þò:
„êï úòï-ïæï èò ï íò?!“, „èãçïâ îòì ùå îò äå þò“,
„ëàï îï ïíà áâîò âò“; ìüï üòï „îï ãòàõ îïà,
îòà ãï ãï õï îëà?“

13. ïêï êò ùå îå àå äò

äåá ìå þò: „ïé èïîà-ïé èïîà“, „ãïí àò ï -
æò“, „ìó äò êë“, „áå þï àï áå þï (ìõâåþ èï ìâïí
éâò íë...)“; ðë å èå þò: „àëî íò êå åîòì àï âò“,
„ãïè ç î æå äò“.

14. ïäåá ìïí æ îå ñïç þå ãò èëàõ îë þï „õå âòì þå îò ãë ÷ï“.

15. âï ýï-ôøï âå äï

äåá ìå þò: „÷å èò âåæ îå þï“, „îïè øåè á è íï
ïæï èò ï íïæ“, „êïò ñèï“, „òïì óàõï îòà üóî -
ôï ìï“; ðë å èå þò: „ïäó æï áå àå äï ó îò“, „þïõ -
ü îò ë íò“, „ìüó èïî-èïì ðòí ûå äò“; èëàõ îë þï
„ïèë æòì, íïà æå þï“; ðóþ äò úòì üó îò ùå îò -
äò „êëì èë ðë äò üòç èò æï ðïü îò ë üòç èò“.

16. æï âòà êäæò ïø âò äò èëàõ îë þï „ìï èï íòø âò äòì æå æò íïú âï äò“.

17. íò êë äëî à áò ôï íò ûå èëàõ îë þï „øå äëú âï îï æò ë àò“.

18. êëí ì üïí üò íå ãïè ìï õóî æòï îë èï íò „æò æëì üï üòì èïî ö âå íï“.

19. èò õå òä öï âï õòø âò äò îë èï íò „öïñëì õòçíåþò“.

20. ðë äò êïî ðå êï êï þï ûå
ðò å ìï „ñâïî ñ âï îå àó àï þå îò“ (I æï IV

èëá èå æå þå þò).

21. ãï äïê üò ëí üï þò ûå

äåá ìå þò: „áå þï àï áå þï íò êëî ù èòí æïì“,
„àëâ äò“, „èå æï éï èå“, „èàïù èòí æòì èàâï -
îå“, „ìò äïý âïî æå ïíó âïî æò ìò äï øò“, „øå -
îò ãå þï“, „èøëþ äò ó îò åôå èå îï“

22. üò úò ïí üï þò ûå äåá ìå þò: „äåá ìò èåùñå îò“, „ïíï íóî àïí“.

23. ðï ë äë òïø âò äò äåá ìò „ðë å çòï“.

24. ãò ëî ãò äå ë íò ûå
äåá ìå þò: „íò íëù èòí æòì éï èå“, „ñòâ ÷ï éòì

ðï å èï íò“.

25. ãó îïè î÷å ó äòø âò äò èëàõ îë þï „ïäï âåî æë þï“.

26. ïíï êï äïí æï ûå äåá ìò „èêâæïî àï èçå âïî“.

27. öå èïä áïî ÷õï ûå èëàõ îë þï „òãò“.

28. ãó îïè æë ÷ï íïø âò äò
èëàõ îë þï „êï úò, îë èåä ìïú äò üå îï -

üó îï ûäò åî óñ âïî æï“
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ìïïüåìüïüë ãïèëúæåþò

2014 ùäòì ìêë äòì ãï èë ìïø âå þò ãï èëú æå þòì ðîëã îï èï — 

áïî àóä åíï øò (ïîï áïî àó äå íë âï íò ìêë äòì èëì ùïâ äå àïà âòì)
ìïã íëþ îò âò óíïî-÷âå âå þò

èëì ùïâ äåì óí æï øå åû äëì:
1. ðîïã èï üó äò õï ìò ï àòì ìõâï æïì õ âï üò ðòì èëê äå üåá ì üå þòì ãï ãå þï, îïú ãó äòì õ èëþì:
v ìï êë èó íò êï úòë ìò üó ï úò òì ïèëú íë þïì (ïâ üë îò, ïæ îå ìï üò, êë îåì ðëí æåí úò òì èò çï íò — èò äëú âï,
èëù âå âï, èïæ äë þòì ãï èë õïü âï, øå àï âï çå þï, øàï þåÿ æò äå þå þòì ãï çò ï îå þï, ïõ ì íï-ãïí èïî üå þï, àõëâ -
íï, èëàõëâ íï, ãïô î àõò äå þï, îå êë èåí æï úòï/î÷å âï æï ìõâï);
v ìï àï íï æë êëí ê îå üó äò ôïá üëþ îò âò òí ôëî èï úò òì (ìïæ, îï, îë æòì, îïè æå íò, îï üëè æï ìõâï)
ïèëê îå þï;
v îåì ðëí æåí üòì åèë úò å þòì, æï èë êò æå þó äå þå þòì, øå ôï ìå þå þò ìï æï àâïä ìïç îò ìå þòì ãï ãå þïì;
v úïä êå ó äò èëá èå æå þå þò ìï æï èï àò àïí èòè æåâ îë þòì ïèëú íë þïì.
2. ìõâï æïì õ âï àå èï çå øåá è íò äò øå èåú íå þò àò üåá ì üå þòì ãï ãå þï æï ãï ï íï äò çå þï, îïú ãó äòì õ èëþì:
v èàï âï îò àå èòì/ìï êòàõå þòì ãï èëê âå àïì;
v üåá ì üòì çå æï ðòî çå èë úå èó äò ôïá üëþ îò âò òí ôëî èï úò òì ïèëú íë þïì (èïã., èëá èå æå þòì æîë, ïæ -
ãò äò æï ìõâï);
v ôïá üåþ ìï æï èëâ äå íåþì øë îòì ïî ìå þó äò êïâ øò îå þòì (äë ãò êó îò, áîë íë äë ãò ó îò) æïæ ãå íïì;
v òí ôëî èï úò òì ïèëê îå þïì êëí ê îå üó äò èï õï ìò ï àåþ äå þòì èò õåæ âòà (èïã., èìãïâ ìå þï-ãïí ì õ âï âå þï
æï ìõâï);
v ôïá üòì, âï îï ó æò ìï æï ìóî âò äòì åî à èï íå àò ìï ãïí ãï èòö â íïì.
3. þò ëã îï ôò ó äò õï ìò ï àòì üåá ì üå þòì ãï ãå þï, îïú ãó äòì õ èëþì:
v èëâ äå íï àï æîë ò ìï æï ïæ ãò äòì ãïí ìïçé â îïì, èëâ äå íï àï àïí èòè æåâ îë þòì æïæ ãå íïì;
v ïè þòì èàõîëþ äòì, ðåî ìë íï ýå þòì ïèëú íë þïì;
v üåá ì üòì çå æï ðòî çå èë úå èó äò òí ôëî èï úò òì èò õåæ âòà ðò îëâ íå þòì æï õï ìò ï àå þïì.
4. àõîë þò àò õï ìò ï àòì èõïü â îó äò üåá ì üå þòì ãï ãå þï æï ãï ï íï äò çå þï, îïú ãó äòì õ èëþì:
v üåá ì üòì/èò ìò úïä êå ó äò èë íïê âå àòì çë ãï æò øò íï ïî ìòì ïèëú íë þïì (èïã., êëí ê îå üó äò òí ôëî èï -
úò òì — âòí, îï, ìïæ, îï üëè, îï èòç íòà æï ìõâï — æï ìï õå äå þïì);
v èàõîëþ äòì, ðåî ìë íï ýå þòì ïèëú íë þïì;
v èëâ äå íï àï àï íï èòè æåâ îë þòì ïèëú íë þïì;
v ðåî ìë íïý àï ìïá úò å äòì èë üò âòì ïõ ì íïì æï øå ôï ìå þïì;
v æï èë êò æå þó äå þå þò ìï æï òí üå îå ìå þòì ïèëú íë þïì;
v ðåî ìë íïý àï æï õï ìò ï àå þïì æï èïà øë îòì ïî ìå þó äò óî àò åî àë þå þòì øå ìï õåþ æïì ê â íå þòì ãï èë üï -
íïì üåá ì üòì çå æï ðòî çå èë úå èóä òí ôëî èï úò ï çå æïñ î æ íë þòà æï øò íï ïî ìòì ãï ïç îå þòì ìï ôóû âåä -
çå;
v ìò ó ýå üòì ãïí âò àï îå þòì ìï ôå õó îå þòì (æï ìïùñò ìò, ïè þòì  èìâäå äë þï, æï ìïì îó äò) ãï èë ñë ôïì;
v íï ùïî èë å þòì ûò îò àï æò àå èòì ïèëú íë þïì.
5. ìï ãï çå àë ðóþ äò êï úò å þòì ãï ãå þï, îïú ãó äòì õ èëþì:
vðóþ äò êï úò åþ øò êë îåì ðëí æåí üòì/îåì ðëí æåí üòì, ïâ üë îòì/ïæ îå ìï üòì, èòç íòì ïèëú íë þïì;
v èàï âï îò ìï êòàõòì/ðîëþ äå èï üò êòì ãïí ìïçé â îïì;
v øå ôï ìå þå þòì, àâïä ìïç îò ìå þòì ïèëú íë þïì;
v ôïá üå þòì/èëâ äå íå þòì æï êïâ øò îå þïì ìï àï íï æë àâïä ìïç îò ìåþ àïí.
6. üåá ì üòì åíëþ îò âò èï õï ìò ï àåþ äå þòì ãï ãå þï, îïú ãó äòì õ èëþì:
v òè ôîï çå þò ìï æï ìòüñ âå þòì ïèëú íë þïì, îëè äå þòú åõ èï îå þï èêòàõ âåäì, ãï èòö íëì ôïá üò èë ìïç -
îå þò ìï ãïí/àâïä ìïç îò ìò ìï ãïí;
v óú íë þò ìòüñ âå þò ìï æï ãï èëà á èå þòì èíòø â íå äë þï àï ïèëú íë þïì íïú íëþ åäå èåí üåþ çå
(êëí üåá ì üò, ìòüñ âòì íïú íë þò ôó ûå, ïôòá ìå þò æï ìõâï) æïñ î æ íë þòà.

ìï êòàõ àï ÷ï èë íïà âï äò ìï êòàõ àï æï çóì üå þï

1. äåá ìò êë äë ãòï

ìòüñ âï ùïî èë å þï; 
êëè ðë çò üå þò; 
ìò íë íò èå þò, ëèë íò èå þò, ïí üë íò èå þò; 
ìòüñ âïà øå õï èå þï íò; 
ôîï çå ë äë ãòç èå þò.

2. ëî àëã îï ôòï
êëè ðë çòü àï èïî à ä ùå îï; 
ùïî èëá è íòä ìï õåä àï èïî à ä ùå îï.

3. èëî ôë äë ãòï

ïî ìå þò àò ìï õå äò, öãó ôå þò øò íï ïî ìòì
èò õåæ âòà, ìï õåä àï þîó íå þï; 

çåæ ìïî àï âò ìï õå äòì ùïî èë å þï, çåæ -
ìïî àï âò ìï õå äòì þîó íå þï æï èë ó êò æåþ -
äïæ æï ïî ìå þòà ìï õåä àïí åî àïæ; 

îòúõ âò àò ìï õå äò, îòúõ âò àò ìï õå äå þòì
öãó ôå þò, îòúõ âò àò ìï õå äå þòì þîó íå þï; 

íïú âïä ìï õå äò, íïú âïä ìï õåä àï öãó -
ôå þò, íïú âïä ìï õåä àï þîó íå þï; 

çèíï, çèíòì ðò îò ìï æï îòúõ âòì ãï èë õïü -
âï ìõâï æïì õ âï üò ðòì çèíåþ øò, çèíòì ùò íò,
æîë, ïì ðåá üò, êò äë, èùêîò âå þò æï ìå îò å þò,
çèíòì ïá üò ó îò æï ðï ìò ó îò êëí ì ü îóá úò å -
þò, áúå âï, êëí üïá üò, àï âò ìå þó îò çèíå þò; 

ìï õåä ç è íå þò; 
çèíò çå æï; 
àïí æå þó äò; 
êïâ øò îò; 
íï ùò äï êò; 
øë îòì æå þó äò.

4. ìòí üïá ìò

ùò íï æï æå þòì üò ðå þò øò íï ïî ìòì èò õåæ -
âòà; 

ùò íï æï æå þòì üò ðå þò ïãå þó äå þòì èò õåæ -
âòà (èïî üò âò, øåî ùñ èó äò, îàó äò); 

ùò íï æï æå þòì ùåâ îå þò; 
áâåè æå þï îò ìï æï øå èïì èåí äòì óî àò åî -

àë þï îòúõ âòì èò õåæ âòà; 
èìïçé â îå äò ìï æï ìïçé â îó äòì øå àïí õ -

èå þï þîóí âï ìï æï îòúõ â øò; 
ðòî æï ðò îò æï òîò þò íïà á âï èò.

5. ðóí á üó ï úòï ìïì âåí íò øïí àï õèï îå þòì ùå ìå þò.

„þï êóî ìó äï êï ó îòì ãï èëè úåè äë þòì“
ùïî èë èïæ ãå íå äò îå ãò ë íåþ øò

„ÞÏ ÊÓÎ ÌÓ ÄÏ ÊÏ Ó ÎÒÌ ÃÏ ÈËÈ ÚÅÈ ÄË ÞÏ“ ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄËÌ ÎÏ Ò Ë ÍÅÞ ØÒ
ÙÏÎ ÈË ÈÏÆ ÃÅÍ ÄÅ ÞÒÌ ÂÏ ÊÏÍ ÌÒ ÏÌ ÏÚÕÏ ÆÅÞÌ.

àó õïîà ïá üò ó îò, êë èó íò êï þå äó îò, ãòñ âïîà êòàõ âï, ùòã íå þò æï þïâ ø âå þò, èï øòí

àáâåí óí æï øå èë ó åî à æåà ÷âåíì ãóíæì. ãï ïâ î úå äåà ÷âå íò ùòã íå þò èå ãëþ îåþ øò, íïú -

íë þåþ øò, íï àå ìï âåþ øò, àáâå íò èó íò úò ðï äò üå üòì ìêë äåþ øò, þï éåþ ìï æï ìõâï æïì õ âï

æï ùå ìå þó äå þï øò æï èò ò éåà ìë äò æó îò ïíïçéï ó îå þï. øåî ÷å óä êïí æò æï üåþì ÷ï ó üïî -

æå þïà óôï ìë èë ìïè çï æå þå äò üîå íòí ãò êâï äò ôò úò óî åá ì ðåî üåþ àïí. 

èëàõëâ íå þò:

e ÏÁ ÜÒ Ó ÎË ÞÏ

e ÊË ÈÓ ÍÒ ÊÏ ÞÅ ÄÓ ÎË ÞÏ

e ËÎ ÃÏ ÍÒ ÇÅ ÞÓ ÄË ÞÏ

e ÊÎÅ Ï ÜÒ Ó ÄË ÞÏ

e ÙÒÃ ÍÅ ÞÒ ÌÏ ÆÏ ÊÒÀÕ ÂÒÌ 
ÌÒÑ ÂÏ ÎÓ ÄÒ

e ÅÄÅ ÈÅÍ ÜÏ ÎÓ ÄÒ ÊËÈ ÐÒ Ó ÜÅ ÎÓ ÄÒ
(Word, Excel, Skype) ÆÏ 
ÈÏ ÀÅ ÈÏ ÜÒ ÊÓ ÎÒ ÓÍÏÎ-÷ÂÅ ÂÅ ÞÒ

èë âï äå ë þå þò:

e „ÞÏÊÓÎ ÌÓ ÄÏ ÊÏ Ó ÎÒÌ ÃÏ ÈËÈ ÚÅÈ ÄË -
ÞÒÌ“ ÙÒÃ ÍÅ ÞÒÌ ÎÅ Ï ÄÒ ÇÏ ÚÒÏ ÎË ÃËÎÚ
ÊÅÎ ÛË ÐÒ ÎÅÞ ÇÅ, ÏÌÅ ÂÅ ËÎ ÃÏ ÍÒ ÇÏ ÚÒ -
ÅÞ ØÒ

e ÌÕÂÏ ÆÏÌ Õ ÂÏ ÃÏ ÈË ÔÅ ÍÅ ÞÒ ÌÏ ÆÏ ÉË -
ÍÒÌ ÛÒ Å ÞÅ ÞÒÌ ËÎ ÃÏ ÍÒ ÇÅ ÞÏ ÌÏ ÊÓ ÀÏÎ
ÎÏ Ò ËÍ ØÒ

e ÎÏ Ò ËÍ ØÒ ÊÒÀÕ ÂÒÌ ÐË ÐÓ ÄÏ ÎÒ ÇÏ -
ÚÒÏ

ãï òà âï äòì ùò íåà, îëè åì âï êïí ìòï ïî ïîòì ãïí êóà â íò äò 

àþò äòì øò èúõëâ îåþ èë ìïõ äå ë þï çå. 

CV-åþòì ãï èëã çïâ íòì þë äë âï æïï 16 èïî üò. 

èë ìï õåî õå þå äò, ãï ìïî àë þò, ìï ìïî ãåþ äë, 

øå èë ìïâ äò ï íò – àáâåí àï âïæ øåá èå íòà 

õïí ã î û äò âò æï ìüï þò äó îò ìïè ìï õó îò àáâåí à âòì. 

ÀÓ ÏÊ ÈÏ ÑË ÔÒ ÄÅÞÀ ÇÅ ÈËÀ ÕÌÅ ÍÅ ÞÓÄ ÈËÀÕËÂ ÍÅÞÌ, 
ÀÁÂÅ ÍÒ CV ÃÏÆ ÈËÃ ÂÒÃ ÇÏÂ ÍÅÀ ÅÄÅÁ Ü ÎË ÍÓÄ ÔËÌ ÜÏ ÇÅ:

keti@sulakauri.ge

òíòúòïüòâï, îëèåäòú æîëòì
èëàõëâíïì îåïäëþïæ ïáúåâì

ìï õåä è ùò ôëì, êåî ûëæ ãï íïà äå þòì ìï èò -
íòì ü îëì ùò íï øå ëîò ïóúò äåþ äïæ ãï æï ìïÿ -
îå äò ìï êòàõò æãïì. ðòî âå äò — ìêë äòì ïüåì -
üï üòà êóî ì æïè àïâ îå þóä àï óèïé äåì øò ÷ï -
îòúõ âï æï èå ë îå — ãï íïê âå àòì 18 ìï ï àò æïí
15 ìï ï àïè æå æïñ âï íï. ïè ëîò óè íòø â íå äë âï -
íå ìò ìï êòàõòì ãï æïÿ îï, èë îï äóî-èï üå îò ï -
äóî àïí åî àïæ, óçïî èï çïî ôò íïí ìóî åêë -
íë èò ïì èòì úåèì èøë þåä ìï æï ìï õåä è ùò ôëì.
èë ìïõ äå ë þòì ãï éï üï êå þòì ðë äò üò êï øò êë -
äë ìï äó îò ùò äò èøëþ äå þòì èò åî øâò äå þòì
êåî ûëæ èëè çï æå þï çå æï õïî öóä ìïõ ì îåþ -
ìïú èò óûé âòì.

òèòì ãï èë, îëè þïâ ø âå þò ìêë äòì úëæ íòà
âåî åùñë þò ïí óèïé äåì ìïì ùïâ äåþ äåþ øò,
èøëþ äåþì èï àò ëàõ ìï ãïí øò èëè çï æå þï æï
øåè æåã óèïé äåì øò ìùïâ äòì áò îòì ãï æïõ æï
óêò æó îå ìïæ ûâò îò óö æå þïà. ïèïì åèï üå þï
òìòú, îëè ìùïâ äòì áò îòì ãï æï óõ æå äë þòì
ãï èë ïí óèïé äåì ìïì ùïâ äå þåäì ïíå þåþì
àïâì, ïí èøë þå äò òûó äå þó äòï ïòéëì êîå æò -
üò, ãï ñò æëì óû îï âò áë íå þï — èò ùï, ìïõ äò æï
÷ïæ ãåì ãï éï üï êå þóä àï îòã øò.

åî àò ìòüñ âòà, ìêë äïè ôóí á úòï óí æï æï -
òþ îó íëì. èë çïî æò ìêë äòì úëæ íò àï æï
ïüåì üï üòà óèïé äåì ìïì ùïâ äå þåä øò óí æï
÷ï ò îòúõëì. ïèòà ìï èò âå ìó þò åá üò — èøë þå äò,
ìï õåä è ùò ôë æï ðå æï ãë ãò — æïî ÷å þï èë ãå þó -
äò. ìï õåä è ùò ôë, èøë þåä àïí åî àïæ, êë äë -
ìï äóî ôò íïí ìóî-èï üå îò ï äóî æï íï çëãì
èò ò éåþì — ðòî âåä îòã øò æîë òì, øå íë þå þòì,
òí âåí üï îòì, ãï èëè ú æå äå þòì, ãïè ì ùë îåþ äå -
þòì, êó îò å îå þòì, üåá íò êó îò èó øï êå þòì,
åäåá ü îëåíåî ãò òì, üîïí ì ðëî üò ìï æï ìõâï
ãï ìï ùå âò õïî öå þòì ìï õòà, õë äë ðå æï ãë ãò —
èë îï äóî êëè ðåí ìï úò ïì. ãïî æï ïèò ìï, ïèïé -
ä æå þï ìêë äòì ïâ üë îò üå üòú. ÷âåí, ïè øåè -
àõ âå âï øò, èëì ùïâ äå àï øå èåú íå þòà ôóí á úò -
ïì âå õå þòà, íóä çå æï ìóä ïé è ç î æå äë þòàì

— ïîï. òãò úïä êå æò æò ìïè ì öåäë àå èïï.
ïîï íïê äåþ èíòø â íå äë âï íòï ãï íïê âå àòì

18-æïí 15 ïêï æå èò óî ìï ï àïè æå æïñ âï íï, 18
ìï ï àòì õåä ôï ìòì øå íïî ÷ó íå þòà, îïú èïì ùïâ -
äå þåäì øå èï üåþì 50-60 äïîì, ãïç î æòì ãïê -
âå àò äòì õï îòìõì, èïì ùïâ äå þåäì èå üò æîë
æïî ÷å þï òèó øï ëì àï âòì àïâ çå, îëè ïòèïé -
äëì êâï äò ôò êï úòï æï, îïú è àï âï îòï, ÷ï åî -
àëì ìåî üò ôò úò îå þòì ðîëã îï èï øò õåä ôï -
ìòì èë èï üå þòì èòç íòà.

ãï íïê âå àòì øåè úò îå þòà, æïî ÷å íò äò 3 ìï ï -
àòà, øåâ û äåþà ïàï ìë þòà ïõïä ãïç î æï ðå æï -
ãë ãòì ìêë äï øò æï ìïá èå þïì, ïã îåà âå, èúò îå -
ìï ï àò ï íò ðå æï ãë ãå þòì à âòì ãï íïê âå àòì øåâ -
ìå þïì (èï ãï äò àïæ: àó ìêë äïì ̧ ñïâì òì üë îò -
òì 18-ìï ï àò ï íò 3 ïí 4 ðå æï ãë ãò, 3X3=9 æï
3X4=12 ïêï æå èò ó îò ìï ï àò êâò îï øò. èïî üë òì -
üë îò òì 9 æï 12 ìï ïà èï èë òñ âï íï åî àò ïí ëîò
ïõïä ãïç î æï èïì ùïâ äå þå äò ìêë äï øò. ïìå
èëõ æå þï ìõâï ìïã íåþ øòú).

90-òïí ùäåþ øò, ìï áïî à âå äëì ûíåä þå æë -
þòì ýïèì, ÷âåí èï ïìë úò ï úò ïè, åæó ïîæ øå âïî -
æ íï ûòì èàïâ îë þïì àïí óêëè ð îë èò ìë þîûë -
äòà, øåû äë ãï íïê âå àòì 25-æïí 18 ìï ï àïè æå
æïñ âï íï. èï øòí èàïâ îë þòì àïâ è ö æë èï îå þï -
üë íò ëàïî ôï úï úòï òñë, ðå æï ãë ãòì ëöïõ øò
æï þï æå þó äò æï ïé ç î æò äò êï úò. æéåì ìï -
áïî à âå äëì èàïâ îë þïì ãï úò äå þòà óêå àå ìò
èë îï äóî-ôò íïí ìó îò èæãë èï îå ë þï ïáâì,
âòæ îå èï øòí. òèåæì ãï èëâ à á âïè, îëè ãï íïà -
äå þòì ìï èò íòì ü îë ãóä àïí èò ò üïíì ôïî àë
ìï çë ãï æë å þòì èò åî èõïî æï ÿå îòä ÷âåíì òíò -
úò ï üò âïì æï õïä õò ìï æï æîë òì èëàõëâ íïì
îå ï äë þïæ ïá úåâì.

ÃË ÷Ï ÃÓÎ ÃÅ ÍÒ ÛÅ
ïîï ìïè àïâ îë þë ëî ãï íò çï úòï — 

ìï áïî à âå äëì ðå æï ãëã àï óô äå þå þòì 
æïú âòì êïâ øò îòì ðîå çò æåí üò

àâïäìïçîòìò

ðîëã îï èòì øò íï ïî ìò
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Հարգելի՛ դիմորդներ
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնը, որն ապահովում է
Համազգային քննությունների
նախապատրաստումն ու անցկացումը,
կարևոր տեղեկություններ է տրամադրում   
Ձեզ 2014 թվականի քննությունների
մասին:

2014 թվականի Համազգային քննությունների
համար նախատեսված է մի քանի նշանակալի
նորություն.

 Օտար լեզվի քննության թեստերին ավելացել է
լսելու առաջադրանք:  Լսելու առաջադրանքը
բաղկացած է 4 երկխոսությունից և 4 տեքստից:
Յուրաքանչյուր առաջադրանք ունի միայն մեկ
հարց: Լսելու առաջադրանքի ընդհանուր
տևողությունը մոտավորապես 8-10 րոպե է: Լսելու
ընթացքում դիմորդներին անհրաժեշտ չեն լինի
ականջակալներ: Սեկտորում բոլոր 15 դիմորդները
պետք է կատարեն միևնույն առաջադրանքը: Այդ
առաջադրանքի  առավելագույն գնահատականը 8
միավոր է:
Համապատասխանաբար, ավելացել է օտար լեզվի
քննության ժամանակը: Թեստը կատարելու
համար դիմորդներին տրվում է 2 ժամ և 30 րոպե:

Բացի այդ, թեստում այլևս չկան 2 միավորանոց
հարցեր: Բոլոր հանձնարարությունները,
բացառությամբ գրավոր հանձնարարությունների, 1
միավորանոց են: Առավելագույն միավորն է 100-ը: 

Օտար լեզվի թեստին ավելացվել է գրավոր
հանձնարարություն: Դիմորդից կպահանջվի
կարդալ  նամակ կամ  հայտարարություն և, որպես
դրա պատասխան,  գրել համառոտ նամակ:  

Անգլերեն լեզվի թեստում փոփոխություն է
կատարվել: 3-րդ հանձնարարությունը
(վերնագրերի համապատասխանեցում), նորացված
ձևով է ներկայացված: Դիմորդներից պահանջվում է
կարդալ տեքստը, հարցերը և մատնանշել տեքստի
այն պարբերությունը, որում տրված է այդ
հարցերի պատասխանը:

 2014 թվականից կամընտրական առարկաներին
ավելանում է կերպարվեստ և կիրառական
արվեստ առարկան:
Եթե   բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը,
որևէ ծրագիր ընդունվելու համար, արվեստի այս
քննությունը հայտարարի պարտադիր (միայն մեկ
կամընտրական քննություն նշի), դիմորդը
պարտավոր է, որպես կամընտրական առարկա,
նշել կերպարվեստը և կիրառական արվեստը: 

 Քննության առավելագույն ժամանակը 3 ժամ և 30
րոպե է, թեստի առավելագույն միավորն է 70-ը: 
Նվազագույն կոմպետենցիայի շեմի
հաղթահարման համար դիմորդը  պետք է ստանա
18 միավոր (25%-ից ավելի):

 Համազգային քննությունների շեմի
հաղթահարման նոր մոտեցման նախագիծ է
մշակվել. 
• Շեմը հաղթահարած դիմորդների բացահայտումը
տեղի կունենա տարբեր տարբերակներից  ստացած
միավորների հավասարեցումից հետո:  Այս
փոփոխության հետևանքով, բացի այն
դիմորդներից, որոնք ստացած մաքուր միավորը
գերազանցում է շեմը, շեմը հաղթահարելու
հնարավորությունը կպահպանեն նաև այն
դիմորդները, որոնք համեմատաբար բարդ
առաջադրանք կկատարեն և շեմին մոտ մաքուր
միավոր կստանան:

• Այն թեստում, որը բաղկացած է միայն
կամընտրական պատասխաններ ունեցող
առաջադրանքներից (օրինակ` ընդհանուր
ունակություններ),   նվազագույն կարողությունների
շեմն այնպես է որոշվում, որ ճիշտ

պատասխանների պատահական գուշակմամբ
շեմը հաղթահարելու հավանականությունը
հասցվի նվազագույնի:   

 Ընդհանուր ունակությունների կոմպետենցիայի
շեմն  աճել է 20 միավորից մինչև 23 միավոր`
նախորդ տարիներին,  մրցույթին
մասնակցությունը շարունակելու նպատակով,
դիմորդն ընդհանուր ունակություններից գոնե 21
միավոր պետք է ստանար, իսկ 2014 թվականից
նա պետք է ստանա առնվազն 24 կամ դրան
հավասարեցված միավոր: 
 Պետությունն այս տարի ևս կֆինանսավորի
բակալավրիատի որոշակի ուղղություններ
(համապատասխան ուսումնական ծրագրեր
ընդունվածները կսովորեն անվճար): Ուսումնական
հաստատությունների և ուղղությունների
(ծրագրերի) ցանկը Կրթության և գիտության
նախարարության (www.mes.gov.ge) և
Քննությունների և գնահատման ազգային
կենտրոնի (www.naec.ge) կայքերում
կհրապարակվի հաստատման պես:  

Համազգային քննությունների համար
հայտագրումը  
Ե՞րբ և ինչպե՞ս են հայտագրվելու դիմորդները: 

2014 թվականին դիմորդները կհայտագրվեն միայն
համացանցով, Գնահատման և քննությունների
ազգային կենտրոնի կայք-էջում (www.naec.ge;
online.naec.ge):

Համացանցով հայտագրումը.

Համացանցով հայտագրման համար դիմորդը պետք
է ունենա ինքնության (բնակության)
վկայական/անձնագիր, նա պետք է վճարի
քննությունների մասնակցության արժեքը
(վճարման ձևերը նկարագրված են ստորև):

1. Դիմորդները պետք է ունենան (կամ պետք է
ստեղծեն) էլ-փոստի հասցե:

2. Դիմորդը (ինչպես դպրոցի աշակերտը, այնպես էլ
դպրոցն ավարտած կամ էքստեռնատի կարգով
քննություն հանձնած անձը) համացանցով
հայտագրվում է կայք-էջում`www.naec.ge կամ
online.naec.g:
3. Մատնանշված հասցեով մտնելուց հետո,
դիմորդը հատուկ դաշտում նշում է էլեկտրոնային
փոստը, որի վրա կստանա գաղտնաբառը,
օգտատիրոջ անունով (էլեկտրոնային փոստի
հասցեն) և դիմորդը ստացած գաղտնաբառով
մտնում է հայտագրման ծրագիր:  

4. Դիմորդը հատուկ դաշտում նշում է 11-նիշանոց
անձնական համարը և քաղաքացիությունը:   Եթե   
հայտատուն Վրաստանի քաղաքացի չէ,  լրացուցիչ
լրացնում է հատուկ դաշտեր:   Եթե դիմորդը
Վրաստանի քաղաքացի է,  ծրագիրը ավտոմատ
կերպով էկրանին դուրս է բերում Հանրային
ռեգիստրում առկա տվյալները, որից հետո
հայտատուն կարող է լրացնել համապատասխան
դաշտերը և ընտրել հանձնվելիք քննությունները:

5. Համակարգը ավտոմատ կերպով ստուգում է
տեղեկատվությունը վճարման մասին (եթե
վճարումը չի հաստատվել, դիմորդն էկրանին
տեսնում է համապատասխան
հաղորդագրությունը):
6. Դիմորդը պետք է լրացնի հետևյալ դաշտերը.
աշակերտի կարգավիճակը, որտե՞ղ եք Դուք
ցանկանում ստանալ քննական քարտը (եթե
դիմորդն ավարտել է դպրոցը), քննական քաղաքը,
կոնտակտային հեռախոսահամարը և մայրենի
լեզուն:
7. Դիմորդը պետք է նշի այնքան քննություն,
որքանը հանձնելու արժեք նա վճարել է:
Քննությունն ընտրելիս դիմորդը պետք է
ուշադրություն դարձնի քննության լեզվին (օրինակ,
«Պատմություն» առարկան ռուսերեն կամ
«Աշխարհագրություն» առարկան վրացերեն):
8. Քննությունները նշելուց հետո, դիմորդը պետք է
կազմի ուսումնական ծրագրերի վարկանշային
ցանկ (մինչև բողոքարկման դիմումների
ընդունման ավարտը): Ցանկը կազմելիս դիմորդը
նշում է միայն ծրագրի գաղտնագիրը, իսկ
բարձրագույն ուսումնական հաստատության և
ծրագրի անվանումը համակարգն ինքը
կմուտքագրի համապատասխան դաշտում: 

9. Պարտադիր դաշտերը լրացնելուց և հանձնվելիք
առարկաների ցանկը մատնանշելուց հետո,
դիմորդն էլեկտրոնային փոստով կստանա
հաղորդագրություն, որ նա հաջողությամբ անցել է
հայտագրումը,  ինչպես նաև իր կողմից ընտրված
ծրագրերի ցանկը:
10. Դիմորդին անհրաժեշտ չէ լուսանկարվել և այն
ներբեռնել համակարգ: Քննական քարտը
պատրաստելիս` համակարգը կօգտագործի
Քաղաքացիական ռեգիստրի բազայում գոյություն
ունեցած լուսանկարը:  

2014 թվականին ևս դիմորդների կողմից ընտրված
ծրագրերի քանակը չի լինի սահմանափակված,
դիմորդը կարող է բազմիցս փոխել իր
ընտրությունը (ծրագրերի առաջնահերթությունների
ցանկը) մինչև բողոքարկման դիմումների
ընդունման ավարտը` նա իր  էլեկտրոնային փոստի
հասցեի և գաղտնաբառի մատնանշմամբ մտնում է
իր սեփական էջը և մուտքագրում ցանկալի
փոփոխությունները: Դիմորդը բոլոր
փոփոխությունների  հավաստումը կստանա
էլեկտրոնային փոստի միջոցով:  Եթե   դիմորդը չի
ստանում տվյալ հաստատումն էլեկտրոնային
փոստով  (ոչ «Inbox»-ում, ոչ էլ «junk»-ի կամ
«Spam»-ի բաժնում), նա, ամենայն
հավանականությամբ, չի ավարտել
փոփոխությունների իրականացումը (օրինակ`  չի
սեղմել պահելու (Save) կոճակը):

Բողոքարկման դիմումների ընդունումն
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ավարտվելուց հետո դիմորդն այլևս չի կարողանա
փոխել ծրագրերի առաջնահերթությունների
ցանկը:  

Լրացուցիչ հրահանգները կտեղադրվեն
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի կայք-էջում` www.naec.ge:
Վճարման հնարավոր միջոցները և բանկային
ծառայությունների վճարը.
1) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ծառայությունների
կենտրոններ` 0.5 լարի:
2) ipay.ge կայք-էջում`  1 լարի:
3) «Այֆեյի» գործակալների ցանցում (Հանրային
ռեգիստրի գործակալություններում)` 0.5 լարի:
4) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի   ինքնասպասարկման
տերմինալով` 1 լարի: 
5) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի  ինտերնետային
բանկինգի միջոցով. ibank.ge` 1 լարի: 
Վճարման նշանակման մեջ պետք է մուտքագրվի
դիմորդի ազգանունը, անունը, անձնական համարը,
ինքնության վկայականի (կամ անձնագրի) սերիան
և համարը: Մեկ առարկայի քննությունը հանձնելու
արժեքն է 10 լարի: Արժեքը կարող է վճարվել
ինչպես դիմորդի, այնպես էլ այլ անձի կողմից, որը
վճարելիս կնշի դիմորդի համապատասխան
տվյալները:
Համազգային քննությունների արժեքն ավել կամ
սխալ վճարելու դեպքում, դիմորդը հայտագրման
ժամկետի ավարտից հետո մեկ ամսվա ընթացքում
իրավունք ունի լրացնելու, Կենտրոնի կողմից
սահմանված, գումարի վերադարձման մասին
հայտաձև  (Կրթական ռեսուրս-կենտրոններում
կամ Գնահատման և քննությունների ազգային
կետրոնում): Կենտրոնի կողմից գումարները
հատկացվում են հայտերի ընդունման ավարտից
հետ ոչ ուշ, քան 1 ամսվա ընթացքում: Հայտաձևը և
մանրամասն տեղեկատվությունը կտեղադրվի
Կենտրոնի պաշտոնական կայք-էջում`
www.naec.ge:

Դիմորդների  հայտագրումը տեղի կունենա
փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 21-ը ներառյալ 
Նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել
համազգային քննություններին, պետք է նշված
ժամկետում հայտագրվեն: Հայտագրման ժամկետը
լրանալուց հետո դիմորդներն այլևս չեն կարող
հայտագրվել: 
Նկատի՛ ունեցեք.
• Չվստահե՛ք և չհայտնե՛ք էլեկտրոնային փոստով
ստացած Ձեր գաղտնաբառն ուրիշին: Բացառապես
Դուք եք պատասխանատու հայտագրման
թերթիկում նշված տվյալների ճշտության և
հետագայում նրանում իրականացված
փոփոխությունների համար:
• Աշխատեք հաճախակի ստուգել Ձեր տվյալները: 
• Եթե Դուք լրիվ ընդհանուր կրթությունը
հավաստող փաստաթուղթը ստացել եք մինչև 2011
թվականը, ապա պարտավոր եք մինչև  2014
թվականի հունիսի 20-ը Գնահատման և
քննությունների ազգային կենտրոն ներկայացնել
լրիվ ընդհանուր կրթությունը հավաստող
փաստաթղթի պատճենը: 
• Այն դիմորդները, ովքեր լրիվ ընդհանուր
կրթությունը ստացել են օտար երկրում, մինչև
օգոստոսի 10-ը կրթության ճանաչման
փաստաթուղթը պետք է ներկայացնեն
Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն:  
2014 թվականին Դուք կարող եք հայտ
ներկայացնել` միևնույն կամ տարբեր կրթական
հաստատությունների ակադեմիական և/կամ վրաց
լեզվի նախապատրաստական կրթական
ծրագրերում  ուսումը շարունակելու նպատակով:  

Հայտը լրացնելիս դիմորդները պետք է նկատի
ունենան.

- Հավատարմագրվա՞ծ է արդյոք կրթական ծրագիրը
(չհավատարմագրված ծրագիրը չի
ֆինանսավորվում պետության կողմից):

- Ավելացվե՞լ է արդյոք բարձրագույն ուսումնական
հաստատության կողմից նվազագույն
կոմպետենցիայի շեմը:  
- Կրթական ծրագիրն արդյոք նշե՞լ է հատուկ
պահանջներ:  
- Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
կողմից կրթական ծրագիր հանձնվելիք քննությանը
շնորհված գործակիցը:*
- Առարկաների առաջնահերթությունը:**

* Գործակիցների շնորհմամբ բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունը սահմանում
է կրթական ծրագրի համար ավել կամ
պակաս առաջնահերթություն ունեցող
քննական  առարկաները (տե՛ս`
ընդունելություն): Մրցութային միավորները
հենց ըստ գործակիցների կհաշվարկվեն:
** Առարկաների առաջնահերթությունը
կնախատեսվի այն դեպքում, եթե երկու կամ
ավելի դիմորդներ կրթական ծրագրի համար
հատկացված տեղերի սահմանին միանման
մրցութային միավոր հավաքեն:  Օրինակ,
կրթական ծրագրում կա 20 տեղ: Ակնհայտ է,
որ պետք է ընդունվեն 20 լավագույն
արդյունքներ ունեցող դիմորդները, սակայն
20-րդ տեղում են հայտնվել երկու ճիշտ
միանման մրցութային միավոր ունեցող
դիմորդներ: Այս դեպքում
նախապատվությունը կտրվի նրան, ով ավելի
բարձր գնահատում կունենա
առաջնահերթություն ունեցող քննությունից:

Պետք է նկատի ունենաք նաև. 
- Կրթական ծրագրում եղած տեղերի քանակը:
- Կրթական ծրագրում ուսման վճարը:
- Կրթական ծրագրում ուսուցման լեզուն:
- Երկու կամ ավելի կամընտրական քննություն
նշելու դեպքում  այդ քննությունների համար
սահմանված քվոտաները:
- Թե որ քաղաքում է ընթանում ուսուցումն ըստ այս
կրթական ծրագրի:
- Որևէ ֆունկցիոնալ խախտման դեպքում
(շարժողական, լսողական, տեսողական և այլ)
լրացվում է հատուկ սյունակ: Բժշկի կողմից տրված
համապատասխան տեղեկանքը (ձև N100) դիմորդը
Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն
պետք է ներկայացնի մինչև  հունիսի 20-ը:
- Մինչև քննությունները կամ քննությունների
ընթացքում վարակիչ հիվանդությունների
հայտնաբերման դեպքում,  անհապաղ պետք է
տեղեկացվի Գնահատման և քննությունների
ազգային կենտրոնին գոնե մինչև քննությունների
սկսվելը, որպեսզի Կենտրոնը կարողանա
ապահովել նրանց համար հատուկ պայմանների
ստեղծումը:  
- Մինչև քննությունները կամ քննությունների
ընթացքում դիմորդի ձերբակալման/
ազատազրկման դեպքն  անհապաղորեն պետք է
տեղեկացվի  Գնահատման և քննությունների
ազգային կենտրոնին, որպեսզի Կենտրոնն
ապահովի դիմորդի`   քննությանը մասնակցելու
համար անհրաժեշտ համապատասխան
միջոցառումների իրականացում:  

Հիշե՛ք, որ հայտագրումն ավարտվելուց հետո,
դիմորդն  իրավունք  չունի փոխելու հայտում
նշված տվյալները, բացառությամբ ծրագրերի
ցանկի  և տեխնիկական տվյալների:
Համապատասխանաբար, ժամկետը լրանալուց
հետո Ձեր կողմից նշված քննությունները և
քննության լեզուն, ինչպես նաև քննական քաղաքը,
այլևս չեն փոխվի:

Ո՞ր քաղաքներում կբացվեն քննական
կենտրոններ:

2014 թվականին գոյություն ունեցած քննական
կենտրոններին կավելանա ևս մի քանիսը:
Քննական կենտրոններ կգործեն հետևյալ

քաղաքներում. Բաթումի, Փոթի, Զուգդիդի,
Օզուրգեթի, Քութաիսի, Ախալցիխե, Գորի, Թբիլիսի,
Ռուսթավի, Թելավի, Խուլո:

Ո՞ր դեպքում չեղյալ կհամարվի դիմորդի հայտը:  
Դիմորդի հայտը չեղյալ կհամարվի, եթե նա. 
• Դիմում է գրել և պահանջել չեղյալ համարել
հայտը (դիմումին պետք է կցվի դիմորդի
ինքնության վկայականի պատճենը: Հայտագրման
ժամկետը  լրանալուց հետո հայտը չեղյալ
համարելու դեպքում, վճարված գումարն այլևս չի
կարող վերադարձվել դիմորդին):
• Համապատասխան տարում չի կարողացել
հանձնել դպրոցի ավարտական քննությունները և
ստանալ լրիվ ընդհանուր կրթությունը հաստատող
վկայական:  
• Մինչև 2014 թվականի հունիսի 20-ը չի
ներկայացրել լրիվ ընդհանուր կրթությունը
հաստատող փաստաթուղթ, որը ստացել է մինչև
2011 թվականը: 

Քանի՞ քննություն է անհրաժեշտ հանձնել վրաց
լեզվի նախապատրաստական ծրագրում
ուսումնառությունը շարունակելու իրավունք ձեռք
բերելու համար: 
Այն դիմորդները, ովքեր կհայտագրվեն այս կամ
այն   բարձրագույն ուսումնական հաստատության
վրաց լեզվի նախապատրաստական ծրագրի
համար սահմանված տեղերի համար, պետք է
ընդհանուր ունակությունների թեստը հանձնեն
հայերեն կամ ադրբեջաներեն, իսկ աբխազալեզու
դիմորդները պետք է հանձնեն աբխազական լեզվի
քննություն և ընդհանուր ունակությունները
ռուսերեն:  Այդ դիմորդները կմրցեն միմյանց հետ,
և ընդունվելու դեպքում կսովորեն 1 տարի (60
կրեդիտ) վրաց լեզվի նախապատրաստական
կրթական  ծրագրով:

Տվյալ ծրագիրն ավարտելուց և համապատասխան
հավաստագիր ստանալուց հետո ուսանողներն,
առանց լրացուցիչ քննության, ըստ իրենց
ընտրության, ուսումնառությունը կշարունակեն
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
բակալավրիատի (4 տարի - 240 կրեդիտ),
դիպլոմավորված ստոմատոլոգի (5 տարի - 300
կրեդիտ) կամ դիմպլոմավորված բժշկի կրթական
ծրագրով (6 տարի - 360 կրեդիտ): Վրաց լեզվի
նախապատրաստական ծրագրում ձեռք բերված
դրամաշնորհն անցնում է հաջորդ փուլի
ֆինանսավորման համար:  

Վրաց լեզվի նախապատրաստական կրթական
ծրագրեր կարող են հանձնել միայն Վրաստանի
քաղաքացիները: 
• Համազգային քննությունները միայն ընդհանուր
ունակությունների ադրբեջաներեն և հայերեն
լեզուներով (աբխազալեզու դիմորդների համար`
աբխազական լեզու և ընդհանուր ունակություններ
ռուսաց լեզվով) հանձնել ցանկացողները, որոնք
մտադիր են վրաց լեզվի նախապատրաստական
կրթական ծրագրի անցմամբ սովորել
կատարողական կամ սպորտային կրթական
ծրագրերում, պարտավոր են մինչև համազգային
քննությունն անցնել համապատասխան մրցույթ`
արվեստի կամ սպորտային բարձրագույն
ուսումնական  հաստատության կողմից
սահմանված կարգով: 
• Ակադեմիական բարձրագույն կրթական ծրագրի
հետ մեկտեղ, դիմորդները (Վրաստանի
քաղաքացիները) իրավունք ունեն վարկանշային
ցանկում նշել վրաց լեզվի նախապատրաստական
կրթական ծրագիրը: Այս դեպքում դիմորդները
հանձնում են այդ ակադեմիական ծրագրի համար
սահմանված բոլոր քննությունները: 

Պետական   ուսումնական դրամաշնորհի
տրամադրման կարգը 
Ինչպե՞ս է տրամադրվում պետական   ուսումնական
դրամաշնորհը ակադեմիական կրթական ծրագրի
համար: Համազգային քննությունների հիման վրա
պետական դրամաշնորհ ստանալու իրավունք ունեն
Վրաստանի քաղաքացիները: 2014 թվականին
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կտրվեն 100 %-անոց, 70%-անոց և 50 % -անոց
դրամաշնորհներ:
Պետական   դրամաշնորհ չի տրվում.
• Այն անձանց, ովքեր կընդունվեն
չհավատարմագրված ծրագրեր:  
• Այն անձանց , ովքեր պետական   ուսումնական
դրամաշնորհ մեկ անգամ ստացել են բակալավրի,
դիպլոմավորված բժշկի/ստոմատոլոգի (վրաց
լեզվի նախապատրաստական) կրթական
ծրագրերում: 
• Այն անձանց , ովքեր հավաքել են պետական   
ուսումնական դրամաշնորհի համար բավարար
միավորներ, սակայն չեն ստացել 2014 թվականին
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում
սովորելու իրավունք: 
• Այն անձանց , ովքեր չեն հաղթահարել
նվազագույն կոմպետենցիայի շեմը քննական
քարտում մատնանշված բոլոր քննություններից
(ասվածը չի տարածվում վրաց լեզվի
նախապատրաստական ծրագրի վրա):

Այն դիմորդը, որը նախորդ տարիներին
դրամաշնորհ է ձեռք բերել ակադեմիական
կրթական ծրագրերի   կամ վրաց լեզվի
նախապատրաստական ծրագրի համար, սակայն
չի ընդունվել բարձրագույն ուսումնական
հաստատություն` ուսումը շարունակելու
նպատակով, մինչև  օգոստոսի 1-ը պետք է դիմի
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոն և հայտնի, որ ինքը չի օգտագործել
նախորդ տարիներին ձեռք բերած դրամաշնորհը: 

Ակադեմիական բարձրագույն կրթական ծրագրի
համար պետական  ֆինանսավորման կարգը.  
Ակադեմիական բարձրագույն կրթական ծրագրերի
համար պետական   ուսումնական դրամաշնորհը
տրամադրվում է ըստ բոլոր քննությունների (3
պարտադիր և մեկ կամընտրական առարկաների)
արդյունքների: Այն դիմորդը, ով հանձնում է
արվեստի   ծրագիր և ցանկանում է մասնակցել
պետական   ուսումնական դրամաշնորհի մրցույթի,
անպայման պետք է հանձնի չորրորդ քննությունը
(կամընտրական քննությունների բաժնից (բլոկից)
ցանկացածը):
Ինչպե՞ս է տրամադրվում պետական ուսումնական   
դրամաշնորհը վրաց լեզվի նախապատրաստական
ծրագրի համար:  
Պետական   ֆինանսավորումը (100 %-ի չափով),
հատուկ այս ծրագրի համար տրամադրված
գումարի շրջանակներում, տրամադրվում է
ընդհանուր ունակությունների քննության
արդյունքների հիման վրա: Վարկանշային ցուցակը,
ըստ քննության լեզվի, կազմվում է ընդհանուր
ունակությունների արդյունքների հիման վրա
(օրինակ, նրանց համար, ովքեր քննությունը հայոց
լեզվով են հանձնել, կազմվում է առանձին
վարկանշային ցուցակ:  Նմանապես է կազմվում
ցուցակը նրանց համար, ովքեր քննությունը
հանձնել են ադրբեջանական լեզվով):

Քննական գործընթացը

Որտե՞ղ են դիմորդները ստանում քննական
թերթիկները:
Ավարտական դասարանի աշակերտները
քննաթերթիկներն անմիջապես դպրոցներում
կստանան, իսկ դպրոցն ավարտած դիմորդները
հայտագրման ժամանակ իրենք կընտրեն
քննաթերթիկը ստանալու վայրը`
համապատասխան ցանկից: Քննաթերթիկի վրա
նշված կլինի քննական կենտրոնը, յուրաքանչյուր
քննության օրը և գրանցումը սկսվելու ժամանակը:
Քննաթերթիկը, ինքնության վկայականի հետ, կլինի
դիմորդի անցաթուղթը ամբողջ քննական
գործընթացի ժամանակամիջոցում: 

Որտե՞ղ և ե՞րբ կանցնեն դիմորդները արվեստի և
սպորտի տուրերը, նաև  ռազմական բարձրագույն

ուսումնական հաստատության կողմից
սահմանված մրցույթը:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները,
մինչև Համազգային քննությունների սկսվելը,
կանցկացնեն հատուկ ստեղծագործական և
սպորտային տուրեր (մրցույթ) և համապատասխան
միավորներով կգնահատեն դիմորդներին: Տուրերի
և մրցույթի անվանումները և դրանց անցկացման
ժամկետների և ընթացակարգերի մասին
տեղեկատվությունը  կհրապարակեն իրենք`
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները:
Տվյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի նաև
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի կայք-էջում:

Ի՞նչ պետք է ունենա դիմորդը քննության
ներկայանալիս:  
- Քննաթերթիկ: 
- Ինքնությունը հավաստող վկայական: 

Ինչպե՞ս է ընթանում քննական գործընթացը:
Դիմորդը ներկայանում է քննաթերթիկում նշված
քննական կենտրոն` նշված ժամանակին:
Գրանցում անցնելուց հետո զբաղեցնում է
համապատասխան սեկտորում իր համար
հատկացված տեղը: Նախքան աշխատել սկսելը,
դիմորդները պետք է համոզվեն, որ թեստը
վնասված չէ, նրանից էջեր չեն պակասում և
հստակ ընթեռնելի են: Դիմորդը թեստի հետ
կստանա պատասխանների թերթիկ:
Անանունության ապահովման նպատակով, նրա
վրա կփակցվի անհատական շտրիխ-կոդ,  հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի պատասխանների
թերթիկի անվնաս լինելուն: Չի կարելի դրանք
ծալել կամ ճմրթել, որևէ գրառում անել դրանց վրա
(որը չի վերաբերում թեստային հարցերի
պատասխանին): Ստուգվում է միայն
պատասխանների թերթիկը: Չվնասված թեստի և
պատասխանների թերթիկի ստացումը
դիմորդները ստորագրությամբ կհաստատեն
սեկտորի քննաթերթիկում: Նախքան քննության
սկսվելը դիմորդներին կծանոթացնեն իրենց
իրավունքները, պարտականությունները,
հրահանգները, ինչից հետո կսկսվի քննության
ժամանակի հաշվարկը: Բոլոր քննական
սեկտորներում տեղադրված կլինի տեսախցիկ,
կձայնագրվի ամբողջ քննական գործընթացը և
կստեղծվի տեսաարխիվ: Քննական ժամանակը
սպառվելու կամ դիմորդի կողմից աշխատանքը
շուտ ավարտելու դեպքում, կուրատորը  ստուգում
է դիմորդի թեստի տետրի, պատասխանների
թերթիկի և շտրիխ կոդի անվնաս լինելը, ինչը
դիմորդը ստորագրությամբ հաստատում է
սեկտորի քննական թերթիկում, ապա աշխատանքը
հանձնում է կուրատորին: Սրանով քննական
գործընթացն ավարտված է: Պատասխանների
թերթիկները վերջին դիմորդի ներկայությամբ
կնքվում է և ուղարկվում Գնահատման և
քննությունների ազգային կենտրոն:  

Ինչպե՞ս պետք է վարվի դիմորդը, եթե համարում է,
որ քննության ընթացքում իր հանդեպ խախտվել են
սահմանված կանոնները կամ ընթացակարգերը:  
Այս դեպքում դիմորդները մինչև քննության օրվա
ժամը 21:00-ը, դիմում պետք է ներկայացնեն
(ընթացակարգային բողոքարկում) այն քննական
կենտրոնի վարչությանը, որտեղ հանձնել են
քննությունը: Դիմումը բողոքարկման
հանձնաժողովին կփոխանցվի 24 ժամվա
ընթացքում, և կքննարկվի հնգօրյա ժամկետում:
Դիմողը պատասխանը կիմանա քառօրյա
ժամկետում: 

Բողոքարկում
Ինչպե՞ս է տեղի ունենում բողոքարկման դիմումի
ներկայացումը: 
Եթե   դիմորդը դժգոհ է ստացած միավորներից, նա
կարող է բողոքարկել առանձին առարկայի

քննությունից ստացած գնահատականը
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի տնօրենի կողմից սահմանված
ժամկետներում: Այս դեպքում նա պետք է լրացնի
բողոքարկման դիմում: Դիմումը լրացնելու
իրավունք ունի միայն դիմորդը: Բողոքարկման
դիմումը համացանցով  լրացնելու համար
անհրաժեշտ ընթացակարգերը բնութագրված
կլինեն հետևյալ կայքերում` www.naec.ge;
Online.naec.ge:
Բողոքարկման դիմումի քննարկման արժեքը
սահմանվում է 50 լարիի չափով   (մեկ առարկայի
համար):
Վճարման հնարավոր միջոցները և բանկային
ծառայությունների վճարները.
1) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ծառայությունների
կենտրոններ` 0.5 լարի:
2)  ipay.ge կայքում` 1 լարի:  
3) «Այֆեյի» գործակալների ցանցում (Հանրային
ռեեստրի գործակալություններում)` 0.5 լարի:.
4) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի   ինքնասպասարկման
տերմինալով` 1 լարի: 
5) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի  ինտերնետային
բանկինգի միջոցով. ibank.ge` 1 լարի: 
Վճարման նշանակման մեջ պետք է մուտքագրվի
դիմորդի ազգանունը, անունը, անձնական համարը,
ինքնության վկայականի (կամ անձնագրի) սերիան
և համարը: Դիմումի մեջ պետք է նշվեն  այն
հանձնարարությունների համարները, որոնց
գնահատականի հետ դիմորդը համաձայն չէ: Եթե   
դիմումի մեջ նշված չլինեն առաջադրանքների
համարները, բողոքարկման հանձնաժողովը
իրավասու է ամբողջությամբ ստուգելու
աշխատանքը: Ուղղելու ժամանակ կստուգվի
ամբողջությամբ առաջադրանքը և ոչ թե
առաջադրանքի յուրաքանչյուր չափանիշը
(ենթաառաջադրանքը):
Բողոքարկման հանձնաժողովը որոշում է
կայացնում բողոքարկման դիմումը ստանալուց
հետո 20 -օրյա ժամկետում:  Բողոքարկման
հանձնաժողովի որոշումը կհրապարակվի
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի պաշտոնական կայքում:  Եթե
բողոքարկման հետևանքով  փոխվի աշխատանքի
գնահատականը, Համազգային քննությունների
վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո,
մեկ ամսվա ընթացքում դիմորդը պետք է լրացնի
գումարը վերադարձնելու պահանջի դիմումը
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնում, որտեղ կիմանա գումարը ստանալու
ժամանակը և վայրը: 

Դիմորդները որտե՞ղ կարող են ստանալ
տեղեկատվություն ընդունվելու և պետական
ֆինանսավորում ձեռք բերելու մասին:
Դիմորդները ընդունվելու և պետական
ուսումնական դրամաշնորհ ձեռք բերելու մասին
տեղեկատվությունը կիմանան Գնահատման և
քննությունների ազգային  կենտրոնի կայքում
(www.naec.ge,  online.naec.ge), ինչպես նաև կարճ
տեքստային հաղորդագրություններով:

Ձեզ հաջողությո՛ւն ենք մաղթում

Կոնտակտային տեղեկություններ.
Գնահատման և քննությունների ազգային

կենտրոնի թեժ գիծ` 2 47 33 33.
Կայք-էջ` www.naec.ge

Էլեկտրոնային փոստ` pr@naec.ge

àïîãèíï ÇËÒÏ ÈÕÒÀÏÎÒÏÍÈÏ



27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014 

Hörmətli abituriyentlər!
Vahid Milli  imtahanlara hazırlığı və onların
keçirilməsini təmin edən Qiymətləndirmə və
İmtahanların Milli Mərkəzi sizin üçün 2014‐cü ili
imtahanları haqqında mühüm məlumatı təqdim edir.

2014 –cü ilin Vahid milli imtahanları üçün bir neçə
mühüm yenilik nəzərə alınmışdır:
 Xarici dil üzrə testə dinləmə tapşırığı əlavə edilmişdir.
Dinləmə tapşırığı 4 dialoq və 4 mətndən ibarətdir. Hər bir
məsələni yalnız bir sual müşaiyət edir. Dinləmə
tapşırığının tam müddəti təxminən 8‐10 dəqiqədir.
Dinləmə zamanı abituriyentlərə qulaqcıqlar lazım
olmayacaqdır. Şöbədə 15 abituriyentin hamısı eyni
tapşırığı yerinə yetirəcəkdir. Bu tapşırıq səs gücləndirən
vasitəsilə dinləniləcəkdir. Tapşırığın maksimum
qiymətləndirməsi 8 baldır.

Müvafiq olaraq, xarici dilin imtahan vaxtı da uzadılmışdır.
Testi yerinə yetirmək üçün abituriyentlərə 2 saat və 30
dəqiqə vaxt veriləcəkdir.

Eləcə də eyni testdə 2‐ballıq suallar yoxdur. Bütün
tapşırıqlar, yazılı tapşırıqdan əlavə, 1 baldır. Testin
maksimum balı 100‐dür.
Xarici dil testinə yazılı tapşırıq əlavə edilmişdir.
Abituriyentdən məktubu və ya  ərizəni oxumaq və qısa
məktub yazmaq tələb olunur.

İngilis dili testində dəyişikliklər edilmişdir. 3‐cü tapşırıq
(başlığın uyğunlaşdırılması) yeniləşdirilmiş forma ilə
təqdim edilmişdir; abituriyentdən mətni sualları oxumaq
və bu sualların cavabı verilən mətnin abzasını göstərmək
tələb olunur. 
 2014‐cü ildən seçim fənlərinə təsviri və tətbiqi
incəsənət əlavə edilir. Əgər ali təhsil müəssisəsi
incəsənətin bu imtahanını hər hansı bir proqrama qəbul
üçün icbari elan edərsə (yalnız bir seçimli imtahanını
göstərərsə), o zaman abituriyent məcburdur ki, seçim
fənni kimi təsviri və tətbiqi incəsənəti göstərsin. 
Ø  İmtahanın maksimum vaxtı 3 saat və 30
dəqiqədir, mətnin maksimum balı 70‐dir, minimum bilgi
səddini aşmaq üçün abituriyent 18 bal toplamalıdır (25%‐
dən artıq).
 Vahid milli imtahanlarda səddi aşmanın yeni yanaşma
layihəsi işlənib hazırlandı: 

• Müxtəlif variantda aldıqları ballar bərabərləşdirildikdən
sonra səddi aşan abituriyentlər məlum olurlar. Bu
dəyişiklik nəticəsində aldıqları ballarla səddi çox keçən
abituriyentlərdən başqa səddi aşmaq şansını nisbətən
mürəkkəb variant yerinə yetirəcək və səddə yaxın balı ala
biləcək  abituriyentlər də saxlayacaqlar.

• Yalnız seçim cavabları olan tapşırıqlardan ibarət testdə
(məs., ümumi bacarıqlar) minimum bilgi səddi elə
müəyyənləşdiriləcəkdir ki, düzgün cavabların təsadüfi
tapılma səddinin aşılması ehtimalı minimum olsun.

 Ümumi bacarıqlar imtahanında minimum bilgi səddi 20
baldan 23 bala qədər artacaqdır – ötən illərdə
müsabiqədə iştirakı davam etdirmək üçün abituriyent
ümumi bacarıqlarda 21 bal, 2014‐cü ildən isə minimum
olaraq 24 bal və ya ona bərabər balı toplamalıdır.
 Bu il də dövlət bakalavriatın müəyyən istiqamətlərini
maliyyələşdirəcəkdir (müvafiq proqramlara qəbul
olunanlar pulsuz təhsil alacaqlar). Təhsil ocaqlarının və
istiqamətlərin (proqramların) siyahısı təsdiq olunan kimi
Təhsil və Elm Nazirliyinin (www.mes.gov.ge) və
Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzin
(www.naec.ge) internet səhifələrində dərc olunacaqdır.

Vahid milli imtahanlar üçün qeydiyyat

Abituriyentlər qeydiyyatdan harada və nə vaxt keçirlər?
2014 –ci ildə abituriyentlər qeydiyyatdan yalnız internet
vasitəsilə Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli
Mərkəzinin internet səhifəsində keçə bilərlər
(www.naec.ge;  online.naec.ge);

İnternet vasitəsilə qeydiyyat:  
İnternet vasitəsilə qeydiyyat üçün abituriyentin şəxsiyyət

(qeydiyyat) vəsiqəsi/pasportu olmalı, eləcə də
imtahanlarda iştirakın ödəniş haqqını keçirməlidir (ödəniş
formaları aşağıda təsvir edilmişdir).

1.   Abituriyentin elektron poçt ünvanı olmalıdır (və ya
onu açmalıdır).

2.   Abituriyent internetlə qeydiyyatdan (həm məktəb
şagirdi, eləcə də məktəb məzunu və ya ekstern)
www.naec.ge və ya online.naec.ge internet səhifəsindən
keçir. 

3.  Göstərilən ünvana daxil olduqdan sonra abituriyent
xüsusi sahədə elektron poçtunu göstərir, onun vasitəsilə
parol alır, istifadəçinin adı ilə (elektron poçt ünvanı) və
aldığı parol ilə qeydiyyat proqramına daxil olur. 

4.   Abituriyent xüsusi sahədə 11 işarəli şəxsi nömrəni və
vətəndaşlığı göstərir. Əgər aplikant Gürcüstan vətəndaşı
deyilsə, o zaman əlavə olaraq xüsusi sahələri doldurur.
Əgər abituriyent Gürcüstan vətəndaşıdırsa, proqram
avtomatik olaraq ekrana İctimai Reyestrdə mövcud olan
məlumatları çıxarır və bundan sonra aplikant müvafiq
sahələri doldura və veriləsi imtahanları seçə bilər. 

5.   Sistem avtomatik olaraq ödəniş haqqında məlumatı
yoxlayır (əgər ödəniş təsdiq olunmazsa, o zaman
abituriyent ekranda müvafiq ismarıcı görür).

6.   Abituriyent növbəti sahələri görür: şagirdin statusu,
imtahan kartoçkasını harada almaq istədiyini (əgər
abituriyent məktəbi bitirmişdirsə), imtahan şəhərini, əlaqə
telefonunu və ana dilini.

7.   Abituriyent neçə imtahanın ödənişini keçirdiyi sayda
imtahanı işarələməlidir. Abituriyent imtahanı seçdikdə
imtahan dilinə diqqət yetirməlidir (məs., tarix rus dilində
və ya coğrafiya gürcücə).

8.   İmtahanları işarələdikdən sonra abituriyent təhsil
proqramlarının reytinq siyahısını tərtib etməlidir
(apelyasiya ərizəsinin alınması bitənə qədər. Siyahını tərtib

etdikdə abituriyent yalnız proqramın kodunu göstərir, ali
müəssisənin və proqramın adını isə sistem özü müvafiq
sətirdə yazır).

9.   Lazımi sətirlər doldurulduqdan və veriləsi fənlərin
siyahısı göstərildikdən sonra abituriyent elektron poçtla
ismarıc alacaqdır ki, qeydiyyatı, eləcə də onun tərəfindən
seçilən proqramların siyahısını nailiyyətlə keçmişdir.

10. Abituriyentə  fotoşəkil çəkdirmək və onu yükləmək
lazım gəlməyəcəkdir.İmtahan kartoçkasını hazırladıqda
sistem Vətəndaşlıq Reyestrinin bazasında mövcud
fotoşəkildən istifadə edəcəkdir.

2014‐cü ildə də abituriyentlər tərəfindən seçilən
proqramların sayı məhdud olmayacaqdır, abituriyent
apelyasiya ərizəsinin qəbulunun sonuna qədər bir neçə
dəfə öz seçimini dəyişə bilər (proqramların əsas
siyahısını)  ‐ o, öz elektron poçtunun ünvanı və parolunu
göstərməklə öz səhifəsinə girir və istədiyi dəyişikliyi
əlavə edir. Abituriyent bütün dəyişikliklərin təsdiqini
elektron poçt vasitəsilə alır. Əgər abituriyent elektron
poçtla qeyd edilən təsdiqi ala bilmirsə (nə “inbox”‐da və
nə də “junk”yaxud da “spam” hissəsində), o zaman
ehtimal ki, dəyişiklikləri başa çatdırmamışdır (məs.,
saxlama düyməsini sıxmamışdır).
Apelyasiya ərizəsinin alınması bitdikdən sonra
abituriyent proqramların əsas siyahısını dəyişə
bilməyəcəkdir!

Əlavə təlimatlar Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli
mərkəzinin www.naec.ge internet səhifəsində
yerləşdiriləcəkdir.

Ödənişin mümkün vasitələri və bank xidmətinin
ödənişləri:  
1)   Gürcüstan bankının servis‐mərkəzləri ‐ 0,5 lari;
2)   ipay.ge internet səhifəsində ‐ 1 lari;
3)   ,,İpay‘‘ agentlərinin şəbəkəsində (İctimai Reyestrin
agentliklərində) ‐ 0.5 lari;
4)   „Gürcüstan bankının“ öz‐özünə xidmət terminal ilə  ‐ 1
lari;
5)   Gürcüstan bankının  internet bankinq vasitəsi ilə ‐
ibank.ge ‐ 1 lari.

Ödənişin təyinatında abituriyentin soyadı, adı, şəxsi
nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin (ya pasportun) seriyası və
nömrəsi yazılmalıdır. Bir fənnin imtahan qiyməti 10 laridir.
Ödənişi həm abituriyent və eləcə də abituriyentin müvafiq
göstəricilərini qeyd edə bilən başqa şəxs də edə bilər. 

Vahid milli imtahanların ödəniş qiymətinin həddən artıq
və ya yanlış ödənildiyi halda, abituriyent qeydiyyat
müddəti bitdikdən bir ay ərzində məbləğin qaytarılması
haqqında Mərkəz tərəfindən təyin edilən ərizə formasını
(maarif resurs‐mərkəzində və ya Qiymətləndirmə və
İmtahanların Milli Mərkəzində) doldurmaq hüququna
malikdir. Mərkəz tərəfindən məbləğ ərizənin qəbul
edildiyindən ən azı bir ay ərzində veriləcəkdir. Ərizə
forması və ətraflı məlumat Mərkəzin www.naec.ge rəsmi
internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir.

Abituriyentlərin qeydiyyatı fevralın 20‐dən
martın 21‐i daxil olmaqla aparılır. 

Vahid Milli imtahanlarda  iştirak etmək istəyənlər qeyd
edilən müddət ərzində qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Qeydiyyat müddəti bitdikdən sonra abituriyentlər
qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər.

Nəzərə alın:
• Elektron  poçt vasitəsilə aldığınız parolu başqalarına
etibar etməyin. Yalnız siz qeydiyyat anketində göstərilən
məlumatlatın düzgünlüyündə və sonralar onda edilən
dəyişikliklərdə məsuliyyət daşıyırsınız; 

• göstəricilərinizi tez‐tez yoxlamağa çalışın;

• əgər siz tam ümumi təhsili təsdiqləyən sənədi 2011‐ci
ilə qədər almısınızsa, o zaman 2014‐cü ilin iyunun 20‐ə
qədər Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə
tam ümumi təhsili təsdiqləyən sənədin surətini təqdim
etməlisiniz.

• Tam ümumi təhsili xarici ölkədə alan abituriyentlər
təhsilin tanınma sənədini avqustun 10‐a qədər
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Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli mərkəzinə təqdim
etməlidirlər. 

2014‐cü ildə eyni və ya müxtəlif təhsil müəssisəsinin
akademik və ya gürcü dilində hazırlıq təhsil proqramlarına
təhsillərini davam etdirmək üçün ərizə verə bilərsiniz.

Ərizəni doldurduqda  abituriyent nəzərə almalıdır:  

–    təhsil proqramı akreditasiyadan keçmişdirmi
(akreditasiya olunmamış proqram dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilmir);
–    ali təhsil müəssisəsi tərəfindən minimum bilgi səddi
artmışdırmı və ya yox;
–   təhsil proqramı xüsusi tələblər göstərmişdirmi;
–     ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təhsil proqramı üzrə
veriləsi imtahan üçün təsis edilən koefisient*;
– fənlərin prioriteti.**

* Koefisientlər təsis etməklə ali təhsil müəssisəsi təhsil
proqramı üçün az‐çox əsas olan imtahan fənlərini
müəyyənləşdirir (baxın, qəbul olma). Müsabiqə balları məhz
koefisientlərə əsasən hesablanır.
**  Fənlərin prioriteti o halda nəzərə alınır,  əgər iki və ya
daha artıq abituriyent təhsil proqramı üçün ayrılan yer üçün
eyni müsabiqə balını toplamışdır.
Məsələn: konkret təhsil proqramında 20 yer var, əlbəttə ki,
ən yaxşı nəticəsi olan 20 abituriyent qəbul olunmalıdır,
amma 20‐ci mövqeyə iki düz eyni müsabiqə balı olan
abituriyent çıxdı. Bu halda üstünlük ona verilir, kim ki
prioritet imtahanında daha yüksək qiymətləndirmə almışdır.

Eləcə də nəzərə almaq lazımdır: 

–    təhsil proqramında olan yerlərin sayı;

–    təhsil proqramında təhsilin qiyməti;  

–    təhsil proqramında təlimin dili;  

–   iki və ya artıq seçim imtahanın göstərildiyi halda bu
imtahanlar üçün təsis olan kvotalar;

–    əgər hər hansı bir şəhərdə bu təhil proqramına əsasən
təhsil davam etdirilirsə;

–    hər hansı bir funksional pozuntu halında (hərəki,
dinləmə, görmə və s.) xüsusi qrafa doldurulur. Həkim
tərəfindən verilən müvafiq arayışı (Forma 100) abituriyent
Qymətləndirmə və  İmtahanların Milli Mərkəzinə iyunun
20-ə qədər təqdim etməlidir:

–    İmtahanlara qədər və ya imtahanlar müddətində dərhal
Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə və ya
İmtahanlar Mərkəzinə imtahanlar başlayana qədər xəbər
verməlidir ki, Mərkəz onlar üçün xüsusi şərtlər yarada
bilsin;

–    İmtahanlara qədər və ya imtahanlar müddətində
abituriyentin saxlanıldığı/həbsə alındığı halda dərhal
Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə və ya
İmtahanlar Mərkəzinə xəbər verməlidir ki, Mərkəz
abituriyentin imtahana buraxılması üçün müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin.

Unutmayın ki, qeydiyyat bitdikdən sonra abituriyentin
hüququ yoxdur ki, ərizədə göstərilən məlumatları
dəyişdirsin, proqramların siyahısı və texniki
göstəricilərdən başqa. Müvafiq olaraq qeydiyyat
müddəti bitdikdən sonra sizin tərəfinizdən göstərilən
imtahanlar və imtahan dili, eləcə də imtahan verildiyi
şəhər dəyişilməyəcəkdir!

İmtahan mərkəzləri hansı şəhərlərdə açılacaqdır?

2014-ci ildə mövcud imtahan mərkəzlərinə bir neçəsi
əlavə ediləcəkdir. İmtahan mərkəzləri növbəti şəhərlərdə
fəaliyyət göstərəcəkdir: Batumi, Poti, Zuqdidi, Ozurqeti,
Kutaisi, Axalsixe, Qori, Tbilisi, Rustavi, Telavi, Xulo. 

Hansı halda abituriyentin ərizəsi ləğv ediləcəkdir?

Abituriyentin ərizəsi ləğv ediləcəkdir, əgər o:  

– ərizə yazıb ərizənin ləğv edilməsini tələb etmişdir
(ərizəyə abituriyentin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti əlavə
olunmalıdır. Qeydiyyat müddəti bitdikdən sonra ərizə ləğv
edildiyi halda, ödənilmiş pul abituriyentə geri
qaytarılmayacaqdır);

– müvafiq ildə məktəbin buraxılış imtahanını verə
bilməmişdir və tam ümumi təhsili təsdiq edən attestatı ala
bilməmişdir;

– 2014-ci ilin iyunun 20-ə qədər 2011-ci ilə qədər aldığı

tam ümumi təhsili təsdiq edən sənədi təqdim edə
bilməmişdir.

Gürcü dilində hazırlıq proqramı üzrə təhsili davam
etdirmək hüququnu əldə etmək üçün bir neçə imtahan
vermək vacibdirmi?

Bu və ya digər ali təhsil müəssisəsinin gürcü dili üzrə
hazırlıq proqramı üçün müəyyənləşdirilmiş yerlərə
qeydiyyatdan keçən abituriyentlər erməni və ya
Azərbaycan dillərində ümumi bacarıqlar imtahanını
verməlidirlər, abxazdilli abituriyentlər isə abxaz dili
imtahanını və ümumi bacarıqları rus dilində verməlidirlər.
Bu abituriyentlər bir-biri ilə rəqabət aparacaq və qəbul
olunduqları halda, gürcü dili üzrə hazırlıq təhsil
proqramında 1 il (60 kredit) təhsil alacaqlar. Bu proqram
bitdiyi və müvafiq sertifikat əldə edildiyi halda, tələbələr
əlavə imtahan xaricində öz seçimlərinə uyğun olaraq
təhsillərini ali məktəbin bakalavriat (4 il – 60 kredit) təhsil
proqramında davam etdirəcəklər, diplomlu stomatoloqun
(5 il – 300 kredit) və ya diplomlu tibb işçisinin təhsil
proqramı ilə (6 il – 360 kredit). Gürcü dilində hazırlıq
proqramında əldə edilmiş qrant növbəti mərhələnin
maliyyələşdirilməsinə keçir.

Gürcü dilində hazırlıq proqramlarına yalnız
Gürcüstan vətəndaşları qəbul oluna bilərlər.

• Vahid Milli imtahanları yalnız ümumi bacarıqları
azərbaycandilli və ermənidilli testlərin (abxazdillilər üçün
abxaz dili və ümumi bacarıqlar – rus dilində)  nəticəsində
vermək istəyənlər və gürcü dilində hazırlıq təhsil
proqramını verməklə təhsillərini ifaçılıq və ya idman təhsil
proqramında davam etdirənlər Vahid milli imtahanlara
qədər incəsənət və ya idman ali təhsil müəssisələri
tərəfindən təyin edilən qayda ilə müvafiq müsabiqəni
keçməlidirlər.

• akademik ali təhsil proqramı ilə birlikdə abituriyentlərin
(Gürcüstan vətəndaşlarının)  hüquqları var ki, reytinq
siyahısında gürcü dilində hazırlıq təhsil proqramını
göstərsinlər. Bu halda, abituriyentlər bu akademik proqram
üçün müəyyənləşdirilmiş imtahanı verirlər. 

Dövlət təhsil qrantının verilmə qaydası 

Akademik təhsil proqramı üzrə dövlət təhsil qrantı necə
verilir? Vahid Milli imtahanların əsasında  Gürcüstan
vətəndaşının dövlət təhsil qrantını tapmaq hüququ var.
2014-cü ildə 100%-lik, 70%-lik və 50%-lik təhsil qrantları
verilir. 

Dövlət təhsil qrantı verilmir: 

• qeyri-akreditasiyalı proqramlara qəbul edilən
şəxslərə;

• bakalavriat, diplomlu tibb işçisi/stomatoloq (gürcü
dilində hazırlığın) təhsil proqramında bir dəfə dövlət
təhsil qrantı almış şəxslərə; 

• dövlət təhsil qrantının qazanılması üçün kifayət qədər
bal toplayan, lakin 2014-cü ildə ali təhsil müəssisəsində
təhsil hüququnu qazana bilməyən şəxslərə; 

• İmtahan kartoçkasında göstərilən bütün
imtahanlarda minimal bilgi səddini aşa bilməyən
şəxslərə (qeyd edilən gürcü dilində hazırlıq
proqramına aid deyil).

Akademik təhsil proqramı və gürcü dilində hazırlıq
təhsil proqramı üzrə qrant əldə edən, amma təhsilini
davam etdirmək məqsədilə ali təhsil müəssisəsinə qəbul
olunmayan abituriyent avqustun 1-ə qədər
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinə ərizə
ilə müraciət etməlidir ki, ötən illərdə əldə etdiyi
qrantdan istifadə etməmişdir. 

Akademik ali təhsil proqramı üzrə dövlət
maliyyələşdirməsi qaydası: 

Akademik ali təhsil proqramlarına dövlət təhsil qrantı hər
imtahanın (3 icbari və bir seçimli fənnin) nəticəsinə
əsasən verilir. 
İncəsənət proqramına imtahan verən və dövlət təhsil
qrant müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyent
mütləq  dördüncü imtahanı verməlidir (seçimli imtahanlar
blokundan hər hansı birini)
Gürcü dilində hazırlıq proqramları üzrə dövlət təhsil
qrantı necə verilir?

Dövlət maliyyələşdirməsi (100% dəyəri ilə), xüsusilə bu
proqramlar üçün ayrılmış məbləğ çərçivəsində, ümumi
bacarıqlaırn nəticələrinin əsasında verilir. İmtahan dilinə
əsasən, reytinq siyahısı ümumi bacarıqların nəticəsinin
əsasında tərtib olur (məs., erməni dilində imtahan
verənlər üçün ayrıca reytinq siyahısı tutulacaqdır.
Azərbaycan dilində imtahan verənlər üçün də analoji
siyahı tutulacaqdır).

İmtahan prosesi 

Abituriyentlər imtahan kartoçkalarını haradan ala
bilərlər? 
Buraxılış sinfinin şagirdləri imtahan  kartoçkalarını
bilavasitə məktəblərdə alacaqlar, məktəbi bitirmiş
abituriyentlər isə qeydiyyat zamanı müvafiq siyahıdan
kartoçkaların alınma yerini seçirlər. Kartoçkada İmtahan
mərkəzi, hər bir imtahanın tarixi və qeydiyyatın başlandığı
vaxt göstəriləcəkdir.
Abituriyentlər incəsənət və idman turlarını, eləcə də ali
hərbi təhsil müəssisəsi tərəfindən təyin edilən
müsabiqəni nə vaxt və harada keçəcəklər?
Ali təhsil müəssisələri Vahid Milli imtahanların
başlanılmasına qədər xüsusi yaradıcılıq və idman turlarını
(müsabiqəni) keçirir və müvafiq ballarla abituriyentləri
qiymətləndirirlər. Turların və müsabiqənin adları və
onların müddətləri və prosedurları haqqında məlumatı ali
təhsil müəssisələrinin özləri  dərc edəcəklər. Qeyd edilən
məlumat Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli
Mərkəzinin internet səhifəsində də yerləşdiriləcək.
Abituriyent imtahana gələndə özü ilə nə gətirməlidir?
– İmtahan kartoçkasını; 
– şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə ilə.  

İmtahan prosesi necə davam edir? 
Abituriyent kartoçkada göstərilən imtahan mərkəzinə gəlir,
göstərilən vaxtda. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra onun
üçün nəzərdə tutulan yeri müvafiq şöbədə tutur. İşə
başlayana qədər abituriyentlər əmin olmalıdırlar ki, test
zədələnməyibdir, səhifələr azdır və aydın şəkildə
oxunur.Testlə birlikdə abituriyent cavabların vərəqini alır.
Anonimliyi təmin etmək üçün ona fərdi ştrixkod
yapışdırılır; xüsusi diqqət cavabların vərəqinin
zədələnmədiyinə yetirilməlidir. Onları qatlamaq və ya
əzmək olmaz, hər hansı bir  qeydləri aparmaq (hansı ki
testin suallarına cavaba aid deyil). Yalnız cavabların
vərəqində düzəlişlər edilir! Zədələnməmiş testin və
cavabların vərəqinin alınmasını abituriyentlər şöbənin
cədvəlində imza ilə təsdiq edirlər: imtahan başlayana
qədər abituriyentlərə onların hüquq-vəzifələrini tanış
etdilər və bundan sonra imtahan vaxtının hesablanması
başlanır; bütün imtahan şöbəsinə videokamera quraşdırılır,
tam imtahan prosesi və videoarxiv yazılır; imtahan vaxtı
bitdikdən və ya abituriyent tərəfindən işin vaxtından əvvəl
bitirdiyi halda, kurator  abituriyentin test dəftərinin,
cavablar vərəqinin və ştrixkodun zədələnməməsini
yoxlayır, bunu da abituriyent cədvəldə imzası ilə
təsdiqləyir və bundan sonra kurator işi təhvil götürür;
imtahan prosesi bununla başa çatır. Cavablar vərəqi son
abituriyentin iştirakı ilə möhürlənir və Qiymətləndirmə və
İmtahanlar Mərkəzinə göndərilir.

Əgər abituriyent hesab edirsə ki, imtahanın gedişində
ona qarşı təyin edilən qaydalar və ya prosedurlar
pozulmuşdur, o zaman nə etməlidir?
Bu halda, abituriyent imtahan günü saat 21:00-a qədər
imtahan verdiyi imtahan mərkəzi administrasiyasına
müraciət etməlidir (prosedur apelyasiyası). Ərizə iddia
komissiyasına 24 saat ərzində veriləcək və beş gün ərzində
təhlil ediləcəkdir. Cavabı ərizəçi dörd gün ərzində
biləcəkdir.

Apelyasiya
İddia ərizəsi necə daxil edilir? 
Əgər abituriyent alınan ballarla narazıdırsa, o zaman
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinin direktoru
tərəfindən təyin edilən müddətlərdə ayrı-ayrı imtahan
fənnində aldığı qiyməti şikayətləndirə bilər. Bu halda iddia
ərizəsini doldurmalıdır. Ərizəni doldurma hüququna yalnız
abituriyent malikdir. Apelyasiya ərizəsini internetlə
doldurmaq üçün lazımi prosedurlar növbəti internet
səhifələrində: www.naec.ge ; online.naec.ge təsvir
ediləcəkdir.
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İddia ərizəsinin təhlilinin qiyməti 50 lari dəyərində
müəyyənləşdirilir (bir fənn üçün).

Ödənişin mümkün vasitələri və bank xidmətinin ödənişi:  

1)   Gürcüstan bankının servis-mərkəzləri - 0,5 lari;

2)   ipay.ge internet səhifəsində - 1 lari;

3)   ,,İpay‘‘ agentlərinin şəbəkəsində (İctimai Reyestrin
agentliklərində) - 0.5 lari;

4)   „Gürcüstan bankının“ öz-özünə xidmət terminalı ilə  -
1 lari;

5)   Gürcüstan bankının  internet bankinq vasitəsi ilə -
ibank.ge - 1 lari.

Ödəniş təyinatında abituriyentin soyadı, adı, şəxsi
nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin (və ya pasportun) seriyası
və nömrəsi yazılmalıdır. Ərizədə abituriyent
qiymətləndirməsi ilə razılaşmadığı tapşırığın nömrələri
göstərilməlidir. Əgər ərizədə tapşırıq nömrələri

göstərilmədiyi halda, apelyasiya komissiyası
səlahiyyətlidir ki, işə bütövlükdə baxsın. Düzəlişlər
ediləndə tam tapşırıq yoxlanılır, tapşırığın ayrı-ayrı
kriterisi deyil. İddia komissiyası iddia ərizəsinin
qəbulundan 20 gün müddətində qərar qəbul edir. İddia
komissiyasının qərarı Qiymətləndirmə və İmtahanların
Milli mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində dərc
ediləcəkdir. Apelyasiya nəticəsində işin qiymətləndirildiyi
halda, Vahid Milli imtahanların yekun nəticələrinin  elan
edilməsindən bir ay ərzində abituriyent Qiymətləndirmə
və İmtahanlarının Milli mərkəzində məbləğin qaytarılma
tələbi ərizəsini doldurmalıdır və burada məbləğin qəbul
vaxtı və yeri haqqında məlumat alır.

Abituriyentlər qəbul və dövlət maliyyəsinin
qazanılması haqqında məlumatla harada tanış
olmalıdırlar?
Abituriyentlər qəbul və dövlət təhsil qrantının qazanılması
haqqında məlumatı Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli

mərkəzinin internet səhifəsində (www.naec.ge;
online.naec.ge) məlumat ala bilərlər, eləcə də qısa mətn
ismarıcı ilə. 

Nailiyyətlər arzulayırıq!

åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò – 2014

Əlaqə məlumatı: 

Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli
Mərkəzinin qaynar xətti:  2 47 33 33.

İnternet səhifəsi: www.naec.ge

Elektron poçt:  pr@naec.ge
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ðîëã îï èï „âïì ùïâ äëà áïî àó äò, îë ãëîú èå ë îå åíï“
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òí üåã îï úò òì ðîë úå ìòì õåä øåùñë þïì åè ìï õó îå þï.
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äåþ æ íåí òí üå äåá üó ï äóî æï âï äå þåþì, îïú óô îë õï äò -
ìò ïíì õæò æï éë íòì ûò å þïì. ãï èïî ö âå þóä ãóíæì ãï æï å úï
ìðå úò ï äó îò æòð äë èå þò æï ìï èïõ ìëâ îë ìï ÷óá îå þò.

ðîëã îï èòì „âïì ùïâ äëà áïî àó äò, îë ãëîú èå ë îå åíï“
åîà-åî àò èò èïî àó äå þï åà íò êóî óè úò îå ìë þåþ øò èë áï äï -
áå ëþ îò âò àâòà øåã íå þòì ïèïé äå þïï. ïè èò çïíì åè ìï õó îå þë -

æï  èëì ùïâ äå àï êëí ôå îåí úòï ãäë þï äóî àå èï çå „öïí è î -
àå äò úõëâ îå þòì ùå ìò“, îë èå äòú èòè æò íï îå ùäòì 14 àå -
þåî âïäì  èïî íå ó äòì æå èëê îï üò ó äò ÷ïî àó äë þòì úåí ü î -
øò ÷ï üïî æï. êëí ôå îåí úò òì  ëî ãï íò çï üë îå þò ïè ýï èï æïú
÷âåí âò ñï âòà: àå èï çå „öïí ìï éò êâå þï“ òìï óþ îåì ìë ôåä ñó -
äï îòì ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå åþ èï: ôò æï íï ïäò å âïè,
ïòãóí ëì èï íë âïè æï àóí çï äï ëì èï íë âïè;

„ãåí èë æò ôò úò îå þó äò ìïê âå þò“ —  ïìå àò òñë ãï ìïí òì èï -
ò äë âò ìï æï èò íï âïî èï èå æë âïì àå èå þò.

ðîëã îï èòì  „âïì ùïâ äëà áïî àó äò, îë ãëîú èå ë îå åíï“
ùïî èï üå þòì åîà-åî àò èíòø â íå äë âï íò ôïá üë îò òìò úïï,
îëè ïî âùñâåüà êëí üïáüì ÷âå íò ìêë äòì êóî ì æïè àïâ îå -
þó äåþ àïí.  êëí ôå îåí úò ï øò ìë ôåä ñó äï îòì ìï öï îë ìêë -
äòì  ñë ôò äò èëì ùïâ äå, ìüó æåí üò òóìòô ïäò å âò èë íï ùò -
äå ëþ æï, îë èåä èïú ùïî èë ïæ ãò íï àå èï: „íï ïæ îå âò áëî ùò -
íå þï æï èò ìò èïâ íå øå æå ãå þò“. èë èï âïä øò ìùë îåæ ïè ïæï èò -
ï íåþ èï óí æï ãï ïã î ûå äëí îå ãò ëí øò åà íò êó îò óè úò îå ìë þå -
þòì ìï èë áï äï áë òí üåã îï úò ï çå çîóí âï. ìï èò âå àå èï ÷åèò
õåä è ûé âï íå äëþòà èëèçïææï.

ìë ôåä êò îòõ äëì ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå åþ èï: ôï ãïí
ïþï ìëâ èï, ãò ó íïò ãï ìï íë âïè, äò ï èïí íï ìò þë âïè æï àóî áï íï
ïäò å âïè ùïî èë ïæ ãò íåì àå èå þò:  „ïòâòí ôåá úòï æï èò ìò øå æå -
ãå þò“; „ìò úò äòì àå îï ðòï“; „èëû îï ë þòì óìïô î àõë å þï“ (àå -
èåþì õåä è ûé âï íå äëþ æï íï íï ïîï þó äò). èëì ùïâ äå åþ èï æïî -
þïç øò æï ï îò ãåì ìï òí ôëî èï úòë þóê äå üå þò  èëû îï ë þòì
óìïô î àõë å þòì, øòæ ìòì æï öïí è î àå äò êâå þòì øå ìï õåþ.

ûï äò ïí ïá üó ï äóî ðîëþ äå èïì åõå þë æï ìë ôåä æïø üï -
ôòì ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå àï: ïòìåä ïäò å âï ìï æï äå ò -
äï ãï ìó èë âïì ìïð îå çåí üï úòë àå èå þò — „åêë äë ãòï æï öïí -
è î àå äò úõëâ îå þòì ùå ìò“ (õåä è ûé âï íå äò —  íë íï ïîå âï ûå-
êë üë îïø âò äò). ïé ìï íòø íï âòï, îëè ðîëþ äå èï ãïí õò äó äò
òñë ìï êó àï îò ìëô äòì èï ãï äòà çå; ïä êë ̧ ë äòì èëõ èï îå -
þòì èïâ íå øå æå ãåþ çå òìï óþ îåì ìë ôåä ïçòç áåí æò ìï æï ìë -
ôåä ìï þòî áåí æòì ìï öï îë ìêë äå þòì èëì ùïâ äå åþ èï (õåä è -
ûé âï íå äå þò — òî èï øâå äò ûå æï õï àó íï ùòê äï ó îò).

àå èï: „àïè þï áëì èëõ èï îå þï æï èò ìò èïâ íå øå æå ãå þò“ ùïî -
èë ïæ ãò íåì ìë ôåä êï ìóè äëì ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå åþ -
èï (õåä è ûé âï íå äò — èï îò íï ùòê äï ó îò).

åîà-åîà ñâå äï çå ïá üó ï äóî ðîëþ äå èï çå, íïî êë èï íò òì
èïâ íå øå æå ãåþ çå òìï óþ îåì þëä íò ìòì èó íò úò ðï äò üå üòì ìë -
ôåä áâå èë ïî áå âï íò ìï æï ìë ôåä èïè õó üòì ìï öï îë ìêë äòì
èëì ùïâ äå åþ èï (õåä è ûé âï íå äå þò — íï àòï ãë ãò ïø âò äò æï àå -
èóî øï äïè þå îò ûå). „ìðëî üò æï öïí è î àå äò úõëâ îå þòì ùå -
ìò“ —  ðîå çåí üï üë îå þò ìë ôåä àï çï áåí æòì ìï öï îë ìêë äòì

èëì ùïâ äå å þò (õåä è ûé âï íå äò — äå äï þó àó îòø âò äò).
êëí ôå îåí úòï èò¸ ñïâ æï ìë ôåä êò îòõ äëì ìï öï îë ìêë -

äòì XII êäï ìòì èëì ùïâ äåì ôï ãïí ïþï ìëâ ìï æï ìë ôåä ñó äï -
îòì ìï öï îë ìêë äòì IX êäï ìòì èëì ùïâ äåì ïíï îï ïäò å âïì.

ðîå çåí üï üë îåþì ãï æï å úïà ìðå úò ï äó îò æòð äë èå þò.
êëí ôå îåí úò ïì åì ù îå þëæ íåí  èïî íå ó äòì îå ìóî ì úåí ü -

îòì,  ìï öï îë ìêë äå þò ìï æï æå èëê îï üò ó äò ÷ïî àó äë þòì
úåí ü îòì  ùïî èë èïæ ãåí äå þò.

ïîï ôëî èï äóî ãï îå èë øò  ãïí õëî úò å äå þó äò åî àëþ -
äò âò  éë íòì ûò å þå þò  õåäì óùñëþì èëì ùïâ äå àï   ìï òí ôëî -
èï úòë  ìòâ î úå øò  ëîò åí üï úò òì ãï óè öë þå ìå þïì æï  æï èë ó -
êò æå þå äò  ìùïâ äòì  óíïî-÷âå âå þòì øå ûå íïì, ïìå âå  ïíï äò üò -
êó îò, øå èëá èå æå þò àò  æï  êîò üò êó äò  ïç îëâ íå þòì  óíï îå -
þòì ÷ï èë ñï äò þå þïì. 

ÄÏ ÄÒ ÍÏ ÎÒ ÈÏ ÍÒ ÛÅ                         
ìë ôåä ñó äï îòì ìï öï îë ìêë äòì 

áïî àó äò åíòì èïì ùïâ äå þå äò 
ðîëã îï èï „âïì ùïâ äëà 

áïî àó äò,  îë ãëîú èå ë îå åíï“

èë áï äï áå ëþ îò âò àâòà øåã íå þòì ïìï èïé äåþ äïæ

àïîãèíï ÕÏÍÓÈ ÏÕÈÅÆËÂÏÈ



27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014 

æï âòà IV þïã îï üò ë íò — ñë âå äò æîë ò ìï æï åðë áòì óæò æå -
ìò áïî à âå äò, ñë âå äò æîë ò ìï æï åðë áòì çíå ë þòì ìïî êåï. èò -
ìò åðë áï óê â æï âòï, åì êò íòø íïâì, îëè óê â æï âòï èò ìò ìï õå äòú.

áïî à âå äò êï úòì ñâå äï ìï ó êå àå ìë àâò ìå þï àòà áëì ìï -
ãïí ãå þëæ øå òê îï æï ãï èëè ý éïâ í æï æï âò àòì ðò îëâ íå þï øò.
„èå ìò ïæ“ èëâ äå íòä èï èå ôåè óô ì ê îó äòì ðò îïì èæãï îò ìï -
áïî à âå äë ìïè ø âò æë þë çå ãï òñ âï íï, èë ï øå íï, ãï ïû äò å îï æï
ãï íïâ î úë „íò êëô ìò òà ãïí æï îó þïí æïè æå“. áâå ñï íï ãï ïû äò -
å îï ðë äò üò êó îïæ æï åî àò-ëîïæ òç îó íï èò ìò åîëâ íó äò
àâòà øåã íå þòì, ãï íïà äå þò ìï æï êóä üó îòì ïèïé äå þï çå,
îòì ãï èëú èïæ äò åî èï èï èó äòø âò äåþ èï èïì „ïé èï øå íå þå -
äò“ óùë æåì.

ùèòí æï íïæ øå îïúõó äò êå àòä èëî ù èó íå, èïî à ä èï æò æå -
þå äò áîòì üò ï íò èå ôòì õìå íå þòì æéå 8 àå þåî âï äòï. ïè
æéåì èò åûé â íï éë íòì ûò å þï áë þó äå àòì èó íò úò ðï äò üå üòì
êë õòì ìï öï îë ìêë äï øò. èëì ùïâ äå åþ èï øå òì ùïâ äåì æò æò
èå ôòì úõëâ îå þï, øåè æåã êò æï ò íï ùò äåì èïà à âòì ìï òí üå îå -
ìë àå èå þò æï ùïî èë ïæ ãò íåì àå èï üó îò êëè ðë çò úòï: „æï -
âòà ïé èï øå íå þå äò, „èçå áîòì üò ï íë þò ìï“. èëì ùïâ äå åþ èï —
èï îò ïè áï àï èï ûåè æï äó êï ãëã èï ÷ï ûåè — ãï íò õò äåì ðå îò ë -
æò, îë úï æï âòà èå ôå üïõ ü çå ïâò æï, ãï òõ ìå íåì èå ôòì èëé -
âï ùå ë þòì èíòø â íå äë âï íò åðò çë æå þò. èò îò ïí èï èò ìï òø âòä èï
æï ìï äë èå ïí àï ûåè æï âò àòì èò åî ãï üï îå þó äò îå ôëî èå þò
ãï ï øó áåì. äï äò äï çòø âò äò æï åêï ãëã èï ÷ï ûå èå ôòì ðò îï æò
úõëâ îå þòà æï òí üå îåì æ íåí. äò çò èò áå äï ûåè æï åêï ãëã èï -
÷ï ûåè êò áïî à âå äò ðë å üå þòì èå ôò ìïæ èò èòûé â íò äò äåá ìå -
þòà ãï ï äï èï çåì éë íòì ûò å þï. èëì ùïâ äå åþ èï ìïí à äå þò ïïí -
àåì èå ôòì õïü àïí æï ÷âå íò áâåñ íòì èøâò æë þï, åî àò ï íë þï
æï ìòû äò å îå øå ï âåæ îåì èòì óê â æïâ ìóäì.

ÈÏ ÆË ÍÏ ÃËÃ ÈÏ ÷Ï ÛÅ
êë õòì ìï öï îë ìêë äòì 

òì üë îò òì èïì ùïâ äå þå äò

æï âòà ïé èï øå íå þå äò 
„èçå áîòì üò ï íë þò ìï“

„äåá ìå þò, îë ãëîú ìòì õ äòì ùâå àå þò“
ðï ë äë òïø âò äò — 120

ìï÷õå îå äò èï ñó îå þå äò èîï âï äò ìï òí üå -
îå ìë éë íòì ûò å þòà ãï ó õï îå þòï ¹1 ìï öï îë
ìêë äòì (æò îåá üë îò — ïì èïà ÷õò üó íò ûå)
áïî àó äò åíò ìï æï äò üå îï üó îòì èïì ùïâ -
äåþ äòì íó íó ãë ãë äò ûòì òíò úò ï üò âòà ÷ï -
üï îå þóä éë íòì ûò å þåþì, äò üå îï üó îóä
ìï éï èë åþì.

æïè ì ù îå àï øë îòì æò æò ïé üï úå þï ãï èë -
òù âòï ìë ôåä ïî ã âåà øò ðï ë äë òïø âò äòì
ìïõ ä øò ÷ï üï îå þóä èï ðîë åáü-ãïê âå àòä èï:
„äåá ìå þò, îë ãëîú ìòì õ äòì ùâå àå þò, ìòì õ -
äò ï íò åðë áï æï ðë å üòì óê â æï âå þï“.

ûíå äò æï ìï öå îå þå äòï, ùò àå äò üò îï íò -
òì åðë áï øò îë ãëî øå åû äë êïúì çíå ë þï øå å -
íïî ÷ó íå þò íï, èïã îïè îï òí æ èï åì øåû äë æï
ïèïé ä æï ìòê â æòä çå æï òçå ò èï èï îï æò óä èï
ìò úëúõ äåè. üò îï íóä èï åðë áïè ìò úëúõ äòì
üîôò ï äò êï úò æò äå èòì ùò íï øå æï ï ñå íï — ïí
ãïì ú äë æï ñâå äï ôåîì, ïí ãï å úï ïõ äëþ äå -
þò, åéï äï üï ôï ìå ó äë þå þò ìïà âòì, îï ìïú
øå¸ õï îë æï, ïé èåî àåþ æï (îë ãëîú ïè þëþ æ -
íåí, èòì ãïí úòì ôåî ñïí ùåä àï èàå äò öãó -
ôòì óúõë å àòì öï øó øïæ ãï èëúõï æå þïì èë -
òàõëâ æ íåí. àâò àëí èïì õëè óúõë å àòì

ïãåí üë þï ìï æï üîëú êòì üë þïì ìùï èåþ æ íåí).
ðï ë äëì ïî ÷å âï íò ïî æï ó üë âåì æï...
âò àëè ãï å úï äï?!
ïí òá íåþ ãï å úï äï, îëè æïî ÷å íò äò ñë?!
öë öë õå àóî èï áó õòä èï ãï ïñ îóï èùå -

îïä àï êïâ øò îò... òáó õï ðï ë äëì ìïñ âï îåä èï
àëô èï æï üñâò ïè ãï ò ï îï áïî à âå äò îï òí æòì
óíï üò ôå ìò ïç îëâ íå þòì üâòí øò... åì òñë óð -
îå úå æåí üë íï þò öò òè ìï åî àë øò øòì æîëì,
îëè äòì èìãïâ ìò èï íïè æå ïîï ôå îò òúëæ íåí
ìïþ ÿë àï òè ðå îò òì õïä õåþ èï. åì òñë þë îë -
üå þòì òè ðå îò ï çå ïø êï îïæ ãïù íó äò ìò äï. ïè
íï þò öòà ÿåø èï îòü èï õå äë âïí èï, áïî à âåä -
èï îï òí æ èï éòî ìå þï ãï æï ïî ÷ò íï.

èãëì íòì êå îï çå ðï ë äëì âïý êï úó îò
úõëâ îå þò ìï æï ìïê âòî âå äò ãïá îë äå þòì
ãï úëúõ äå þï, „ìòüñ âòì èïæ íòà“ æï ï èå þï
ìó äò ìï øàïè þåÿ æï âïæ èë ï õåî õåì íó íó èïì -
ùïâ äå þåä èï æï èòì èï èëì ùïâ äå åþ èï.

çïè à îòì úò âò æéå ó÷ âå ó äëæ æï ïà þë
ðï ë äëì úåúõ äë âïí èï ìüîò áë íåþ èï, îë -
èåä àïú ìï òí üå îå ìëæ ãïæ èëì úåè æ íåí èëì -
ùïâ äå å þò: âï íë õï îï òø âò äò, ãò ëî ãò ìïè ñó -
îïø âò äò, èò øò êë êï ðï íï ûå, ôï üò êó ÿïø âò äò,

æï àë äëè ìï ûå, áå àå âïí õâå æå äò ûå, äï äò
êâò ýò íï ûå, íë æïî êó ìò ï íò æï ìõâå þò.

„ìï áïî à âå äë øò ðë å üò ñë âåä æîëì óõ -
âïæ òñë, èïã îïè ðï ë äë òïø âò äò âòà ùïî èë -
ìï æå ãò æï ïèïì àïí äï èï çò ìó äòì øå èëá èå -
æò ïàïì øò åî àò àó ñë ôò äï“ — ùåî æï èóõ -
îïí èï ÿï âï îò ï íò. èïî à äïú, ðï ë äë òïø âò äò
ìï áïî à âå äëì ìò ï èï ñåï, åì àõå èòà üåî ôïè -
æå îï òí æò, ãï èëî ÷å ó äò øå èëá èå æò ãïí ìï -
êóà îå þò àïï æï ìï ôï ìå þå äò. „èòì õèïì ìõâï -
øò âåî ãï îåâ“.

ïèï éåä âå þå äò òñë ðï ë äë òïø âò äòì ìïõ -
äòì èëè â äå äòì, á-í íò íë òïø âò äòì ìòüñ âå -
þò: „ïìå àò ìòà þë, ïìå àò ãóä è õóî âï äå ìòñ -
âï îó äò ïè êå îï çå ïîï âòì æï ó üë âå þòï. ãï -
ë úå þó äò âïî, èò õï îòï, îëè ïìåà æë íå çå
ãï íò õò äåà ðï ë äëì øå èëá èå æå þï æï èò ìò
þë þë áï îò úõëâ îå þï.

îï êïî ãò òá íå þë æï, ìõâåþ ìïú îëè ãï æï å -
æå þë æåì àáâå íò ãçíå þï æï ìòñ âï îó äò ïè
ÿåø èï îò üïæ îï òí æò êï úòì úõëâ îå þò ìï æï
øå èëá èå æå þò ìïæ èò“ — èò èïî àï þë äëì áïä -
þï üëí èï íò íëè íó íó èïì ùïâ äå þåäì.

éë íòì ûò å þïì åì ù îå þëæ íåí ôò äë äë ãå -

þò ìõâï æïì õ âï ìêë äå þò æïí, èëì ùïâ äå
ïõïä ãïç î æë þòì ìïõ äò æïí. èïà èë ò ùë íåì
ðîë åáü-ãïê âå àò äò æï ãï èëà á âåì ìóî âò -
äò, îëè æòæ ìúå íï çå, ìï çë ãï æë å þòì ôïî -
àë ôå íå þòì à âò ìïú, ãï ò èïî àëì åì éë íòì ûò -
å þï, îò àïú ûäò åî ãï ò õï îå þåí ðï ë äë òïø âò -
äòì ðë å çò òì àïñ âï íòì è úåè äå þò.

íó íó èïì ùïâ äå þåä èï èïæ äë þï ãï æï ó õï -
æï ñâå äï æïè ì ù îå ìüó èïîì, ãï èëà á âï
èçïæ ñëô íï, ãï ï ôïî àë âëì ðîë åáü-ãïê âå -
àò äò, îï àï æòæ ìúå íï çå ãï úëúõ ä æåí ðï -
ë äë ìï æï èò ìò èå ãëþ îå þòì íï àå äò ìï õå å þò
æï èãëì íòì àï íï èë áï äï áå åþ èï êò æåâ åî àò
øàïè þåÿ æï âò äò üå îï üó îóä-èõïü â îó äò
ìï éï èë òõò äëí.

ãâöå îï, åì ìóî âò äò èï äå îå ï äë þïæ òá úå -
âï. ïèòì ãï îïí üò íó íó èïì ùïâ äåþ äòì ìòñ âï -
îó äòà ãï êå àå þó äò èîï âï äò êå àò äò ìïá èåï.

ÂÅ ÎÏ ÏÞ ÆÓ ØÅ ÄÒØ ÂÒ ÄÒ
ìï÷õå îòì ¹1 ìï öï îë ìêë äòì 

æò îåá üë îòì èë ïæ ãò äå 
ìïì ùïâ äë-ïé è ç î æå äë þòà æïî ã øò

òíôëîèïúòï

„òúòà îë ãëî èå íïü îå þï ïôõï çå àò? ïþï, îë ãëî ïãòõ ì -
íïà... ïìå èãë íòï, ¸ï å îò èïê äòï, ó¸ï å îëæ, óùñ äëæ âòõ î ÷ë -
þò æï êï úò ïî  ÷ïíì àóí æïú åî àò ðåø âò ãï èë èò ùë æëì æï ãï -
æï èïî ÷ò íëì. áîòì üåì ãëä ãë àò ìï êåí ãïí â äò äò ãçï èïõ ìåí -
æå þï æï òèå æòú þîóí æå þï, îëè âò éïú ïóúò äåþ äïæ ãï èë÷ -
í æå þï æï èùñóî âïäì ùñïäì èë èïù â æòì, èï íó ãå øåþì...“

ïèë íï îò æò ùå îò äò æïí  „ùå îò äå þò ïôõï çåàì“

áï äïá ïõïä úò õòì ¹5 ìï öï îë ìêë äï øò æòæ ñó îïæéå þïì
âïá úåâà èëì ùïâ äå àï åîëâ íó äò ìó äòì ê âå àå þòà ïé ç î æïì.
óðò îï üå ìë þïì âï íò ÿåþà ïè èòç íòì èò ìïé ùå âò ðîë åá üå þò ìï
æï éë íòì ûò å þå þòì ãïí õëî úò å äå þïì, îòì  à âò ìïú óî àò åî -
àë þï æï âïè ñï îåà æë êó èåí üó îò ôòä èå þòì ìüó æòï  „ãó -
 àïí àïí“ (åì ìüó æòï ãïí ìï êóà îå þòà çîó íïâì èëì ùïâ äå
ïõïä ãïç î æåþ øò áïî àó äò òæå òì, áïî àó äò ìó äòì ïéëî ûò -
íå þï çå ìï áïî à âå äëì èïì ø üï þòà). ÷âå íò èòç íå þò æï åè àõ âï
åî à èï íåàì æï ãï âåî àò ïí æòà. èå, áïî àó äò åíò ìï æï äò üå -
îï ó îòì èïì ùïâ äå þåä èï èï îò íå ìó äïá âå äò ûåè,  ÷âåíì ìêë -
äïì àïí ïî ìå þóä èï ìüó æòï „ðï äòü îòì“ õåä è ûé âï íåä èï,
èó ìò êòì ðå æï ãëã èï èï îò íå èÿåæ äò ûåè èï ñó îå þåäì øåâ àï âï -
çåà äò üå îï üó îóä-èó ìò êï äó îò êëè ðë çò úòï ïôõï çå àòì
àå èï çå — „÷âåí æïâ þ îóí æå þòà!“. æïè ì ù îå ìï çë ãï æë å þï æò -
æò òí üå îå ìòà òì èåí æï èëì ùïâ äå àï èò åî èõïü â îó äïæ ùï -
êòàõóä æåâ íò äå þòì üêò âò äò ïí ùå îò äåþì ïôõï çå àòì èò -
èïîà, ìüó æòï „ðï äòü îòì“ èëè éå îï äò ãë ãë íå þò ìï ãïí ïè -
éå îå þóä ïôõï çóî æï èåã îóä ìòè éå îåþì, îòì øåè æå ãïú
ìüó æòï „ãó àïí èï“ ï÷ âå íï ôòä èò „áîòì üåì æå æó äå àò“.
ôòä èòì æå èëí ì ü îò îå þïì èï ñó îåþ äòì åèë úò ó îò ãï èëì â -
äå þò èë¸ ñ âï — æïè ì ù îå ìï çë ãï æë å þï ïé ô î àë âï íå þòà óõ -
æò æï èïæ äë þïì éë íòì ûò å þòì ëî ãï íò çï üë îåþì, èë íï ùò äå
þïâ ø âåþì, ìüóè îåþì, ìüó æòï „ãó àï íòì“ øå èëá èå æå þòà  êë -
äåá üòâì: îå ýò ìëîì — äåá ìë ãå äïø âòäì, èàï âïî îå æïá -
üëîì — çâò ïæ ìåõ íò ïø âòäì, ïæ èò íòì ü îï úò óä æò îåá üëîì
— äå âïí áïî à âåäì, ôò íïí ìóî æò îåá üëîì — ãó îïè  ÷ï ÷ï íò -
ûåì, ëðå îï üëîì — æï âòà ÷ó þò íïø âòäì.

ïè éë íòì ûò å þïì ùòí óì ù îåþ æï èëì ùïâ äå àï èò åî æïè çï æå -
þó äò õïä õó îò îåù âòì íò èó øå þòì ãï èë ôå íï, îëè äòì ìó äòì -
÷ïè æ ã èå äå þò æï èë íï ùò äå å þò òñ â íåí õå äëâ íå þòì èïì ùïâ -
äåþ äå þò: äï äò êóî üï íò ûå, øë îå íï ãâòî öòø âò äò, èå ãò
ãóî ãå íò ûå. ãï èë ôå íò äò òñë, ïã îåà âå, æïùñå þò àò êäï ìòì
èïì ùïâ äåþ äòì, òçï èïî ìï ãòø âò äò ìï æï èøëþ äòì, õå çå êâå -
àòì ëì üï üòì, îï èïç ðå üïø âò äòì íï èó øåâ îå þò. ìï ãï èë ôå íë
æïî þïç øò, æïà âï äò å îå þòì ðï îï äå îó äïæ, ìîóä æå þë æï
ìï ìò ï èëâ íë ìòè éå îå þò ìüó æòï „ðï äòü îïì“ ãë ãë íå þòì èò åî.

úïä êå ïé íòø â íòì éòî ìòï áï äïá ïõïä úò õòì ¹5 ìï öï îë
ìêë äòì æò îåá üë îòì èë âï äå ë þòì øåè ì îó äåþ äòì, íï íï æï -

àïø âò äòì èõïî æï ÿå îï æï èë íï ùò äå ë þï ïè ìïá èå øò. èïí îïè -
æåí öåî èå èò èïî àï æïè ì ù îå ìïç ãï æë å þïì æï èïæ äë þï ãï -
æï ó õï æï ìüóè îåþì èëþ î ûï íå þò ìïà âòì ãïí ìï êóà îå þòà ãï ï -
èïõ âò äï ñó îïæéå þï áï äïá ïõïä úò õòì ¹5 ìï öï îë ìêë äò ìï
æï ìüó æòï „ãó àï íòì“ óî àò åî àï íïè ø îëè äë þòì èíòø  â íå -
äë þï ìï æï æï æå þòà ãïâ äå íï çå ïõïä ãïç î æåþ çå. èïì åêóà -
â íòì òíò úò ï üò âï, îëè ãïí èå ëî æåì åì éë íòì ûò å þï ìõâï óô -
îëì ê äï ìåä àïà âòì, îï àï èï àïú ãï ò àï âò ìëí ïè ðîë åá üòì
èàï âï îò ìïà á èå äò, îëè ïôõï çå þò æï áïî à âå äå þò èë íï íò å -
þò àï æï óî àò åî à êå àòä ãïí ùñë þòà øå îòã æå þò ïí æï òðëâ -
íò ïí åî à èï íå àòì ãó äå þò ìï êåí ìï âïä ãçåþì. 

éë íòì ûò å þïì åì ù îå þëæ íåí: ïõïä úò õòì èó íò úò ðï äò üå -
üòì ãïè ãå þå äò þå ìòê þäò ï ûå, èë ïæ ãò äå àï èïî ãë ãë äï ûå,
ïõïä úò õòì îå ìóî ì úåí ü îòì óô îë ìò õï àó íï õèï äï ûå, èó -
çå ó èòì æò îåá üë îò úò ó îò äï ôï ÷ò, èó çå ó èòì èåú íò åî  èó -
øï êò íï üë ñîó ïø âò äò, ìë úò ï äó îò èëè ìï õó îå þòì ïõïä úò -
õòì ãïí ñë ôò äå þòì óô îë ìò — ïôõï çå àò æïí æåâ íò äò æï àë
ãë ãï äï ûå, ìüóè îå þò ïõïä úò õòì óíò âåî ìò üå üò æïí, îï ò ë -
íòì ìêë äòì æò îåá üë îå þò, èøëþ äå þò. èïà àï âò ïíà ãï èëì â -
äåþ øò åî àõ èïæ ïé íòø íåì, îëè åì àï ë þï, îë èåä ìïú àâï -
äòà ïî óíï õïâì ïôõï çå àò æï ïìå àò üêò âò äòà ìï óþ îëþì ïè
àå èï çå, òèåæì ãâïû äåâì, îëè èïî à äïú æï âòþ îó íåþà ïôõï -
çåà ìïú æï ïôõï çåþ ìïú.

éë íòì ûò å þï, îë èå äòú ÷ï âï üï îåà, ïôõï çåà àïí ãï íó ñëô -
äë þòì ìó äòì ûï õò äòï, ÷âåí âïä øò âïîà ìïè øëþ äëì àïí æï
èò ìò ìòñ âï îó äòì íïé âåî æïäì èóæ èò âïæ âïé âò âåþà. êëí ì -
üïí üò íå ãïè ìï õóî æò ïì, äåë áò ï ÷å äò ìï æï ìõâï áïî à âåä
èùå îïä àï ïôõï çóî æï èåã îóä üêþòä õ èë âïí ìòè éå îåþ àïí
åî àïæ, åîà äï èïç ìï éï èëæ øå òê îï êï õï úï þï ûòì øå ìï íòø íï -
âò èó ìò êï äó îò íï ùïî èë å þòà „ïéïî èòí æï ìåâ æò ï íò ìòè éå -
îï“. èïî à äïú, ïéïî ãâòí æï ìåâ æò ï íò ìòè éå îï, ÷âåí æïâ þ -
îóí æå þòà, úï çå ïèë âï æò æò ùò àå äò èçå æï òìåâ åî àïæ âòè -
éå îåþà „óîï ò æï-îï ò æï ìïú“ æï „èîï âïä ýï èò åî ìïú“!

ÈÏ ÎÒ ÍÅ ÌÓ ÄÏÁ ÂÅ ÄÒ ÛÅ
áï äïá ïõïä úò õòì N5 ìï öï îë ìêë äòì ðå æï ãë ãò

„ïéïî èòí æï ìåâ æò ï íò ìòè éå îï“



27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014 

õåäèëùåîòì èìóîâåäåþò æïãâòêïâøòîæòà: 2958023; 790958023; 599880073. åäôëìüï axaliganatleba@gmail.com

1. úòìôåîò þïäåîòíåþò - 
åæãïî æåãï

2. ¸ëîïúòóìàï ôòúò - 
ýïê-äóò æïâòæò 

3. èùñåèìàï àïñâïíòìúåèï - 
æëèåíòêë ãòîäïíæïòë

4. ïæåä þäëõ-þïóåîòì   
ðëîüîåüò - 

ãóìüïâ êäòèüò
5. ïâüëðëîüîåüò - 

îåèþîïíæü ¸ïîèåíì 
âïí îåòíò 

6. èåíòíåþò - 
æòåãë âåäïìêåìò 

7. æåäôëìåäò ìòþòäï - 
èòáåäïíöåäë 

8. èõïüâîòì þïéò - 
êäëæ èëíå 

9. óûéåþò øâòäòì æïþîóíåþï - 
îåèþîïíæüò 

10. ìïáïíåäï - 
ëãòóìü îåíóïîò

11. ìïêâòîïë ãïìåîíåþï ãîïí
ýïüòì êóíûóäçå - 

ýëîý ìòëîï

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌ ÔÏÌÒ — 6.5 ÄÏÎÒ

1. èòõåòä öïâïõòøâòäò
2. ãòëîãò äåëíòûå
3. òîïêäò ïþïøòûå
4. íëæïî æóèþïûå
5.ãóîïè ïìïàòïíò
6. ïêïêò ùåîåàåäò
7. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï

8. ðïëäë òïøâòäò
9. ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò
10. ðëäòêïîðå êïêïþïûå
11. ãóîïè î÷åóäòøâòäò
12. òïêëþ õóúåìò
13. òëïíå ìïþïíòìûå
14. æïâòà ãóîïèòøâòäò

15. þåìòêò
16. îåâïç òíïíòøâòäò
17. ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûå
18. îóìàïâåäò
19. àåòèóîïç I
20. âïõüïíã VI
21. ãòëîãò èåî÷óäå

22. ãîòãëä ëîþåäòïíò
23. æïâòà ïéèïøåíåþåäò

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌ ÔÏÌÒ — 4 ÄÏÎÒ

áïîàóäò äòüåîïüóîòì êïþòíåüòìàâòì
èùåîïäàï ðëîüîåüåþò (34X47 ìè)

è ò è æ ò í ï î å ë þ ì  õ å ä è ë ù å î ïùòãíòì 
àïîë

ÙÒÃ ÍÒ I — ÛÂÅ ÄÒ ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ ÈÙÅÎ ÄË ÞÏ;
ÙÒÃ ÍÒ II — „ÂÅÔÕÒÌ ÜÑÏ Ë ÌÏ ÍÒ“;

ÙÒÃ ÍÒ III — XIX ÌÏ Ó ÊÓ ÍÒÌ ÈÙÅÎ ÄË ÞÏ

tÊÎÅ ÞÓ ÄÅÞ ØÒ ÍÏ ÕÏÂÀ ÀÒÀ Á ÈÒÌ ÑÂÅ ÄÏ ÌÏ ÂÏ ÎÏ -
Ó ÆË  ÊÒÀÕ ÂÏ-ÐÏ ÌÓÕÌ ÌÏ ÃÏ ÈËÚ ÆËÆ ÃÏÀ ÂÏ ÄÒÌ -
ÙÒ ÍÅ ÞÓ ÄÒ ÍÏ ÙÏÎ ÈË Å ÞÅ ÞÒ ÆÏÍ;
t ÈÏ ÀÒ ÈÅØ ÂÅ Ë ÞÒÀ ÃÏ ÃÒ ÏÆ ÂÒÄ ÆÅ ÞÏÀ ÌÏÐ -
ÎËÃ ÎÏ ÈË ÜÅÁ Ì ÜÅ ÞÒÌ ÇÅÆ ÈÒ ÙÅÂ ÍÒÀ ÏÀ ÂÒ ÌÅ -
ÞÏ-ØÅÌ ÙÏÂ ÄÏ;
t ÌÙËÎÒ ÐÏÌÓÕÅÞÒÌ ØÅÈËÕÏÇÂÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ
ÀÁÂÅÍ ÃÅÛÄÅÂÏÀ ÍÏ ÙÏÎ ÈËÅ ÞÀÏ ÒÆÅÓÎ-
ÈÕÏÜÂÎÓÄÒ ÏÍÏÄÒÇÒ;
t ÀÁÂÅÍ ØÅÛ ÄÅÞÀ ÆÏÛ ÄÒ ËÀ ÑÂÅ ÄÏ ÌÏ ÃÏ ÈËÚ -
ÆË ÌÒÎ ÀÓ ÄÅ.
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ÊÎÅÞÓÄÒÌ ØÅÛÅÍÒÌ ÈÌÓÎÂÅÄÅÞÒ ÆÏÃÂÒÊÏÂØÒÎÆÒÀ „ÏÕÏÄÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌ“ ÎÅÆÏÁÚÒÏØÒ: 295 80 23, 790 95 80 23, 599 88 00 73

ÙÒÃ ÍÒ ÃÏÍ ÊÓÀ Â ÍÒ ÄÒÏ ÏÞÒ ÜÓ ÎÒ ÅÍ ÜÅ ÞÒÌ,
ÌÏ ÖÏ ÎË ÈË ÕÅ ÄÅ Å ÞÒÌ, ÈÏÌ ÈÅ ÆÒ ÒÌ ÙÏÎ ÈË ÈÏÆ -
ÃÅÍ ÄÅ ÞÒ ÌÏ ÆÏ ÑÂÅ ÄÏ ÒÈ ÐÒ ÎÒ ÌÏÀ ÂÒÌ, ÂÒ ÌÏÚ
ÌÓÎ ÂÒ ÄÒ ÏÁÂÌ ÆÏÛ ÄÒ ËÌ ÜÅÌ ÜÒ ÎÅ ÞÏÌ ÀÏÍ ÆÏ -
ÊÏÂ ØÒ ÎÅ ÞÓ ÄÒ ÀÓ, ÌÏ ÇË ÃÏ ÆËÆ, ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ
ÈÏÎ À Ä ÙÅ ÎÒ ÌÏ ÆÏ ÈÏÎ À Ä ÈÅÜÑ ÂÅ ÄÅ ÞÒÌ ÌÒÎ -
ÀÓ ÄÅ Å ÞÒ.

ÔÏÌÒ — 9 ÄÏÎÒ

ìïâïîöòøë
îâåóäò
áïîàóä
èïîàäùåîïøò

ÏÂ ÜË ÎÅ ÞÒ: 
ÀÏ ÈÏÎ ÃÅ ÄÒ ÜÏØ ÂÒ ÄÒ, ÏÈÒ ÎÏÍ ÃË ÈÏÎ ÀÅ ÄÒ

ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ÜÅÌÜÅÞÒÌ ÊÎÅÞÓÄÅÞÌ ÁÏÎÀÓÄ ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÏØÒ, 
ÎËÈÅÄÒÚ ÒÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÌ ÌÏÏÜÅÌÜÏÜË ÃÏÈËÚÆÒÌ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ.

îåðîëæóáúòåþò 
õåäëâíåþòì êïþòíåüòìàâòì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò 
èïéïäò êäïìåþòìàâòì

ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)
1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï 

2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò

ìïáïîàâåäëøò

3. ãïîåóäò úõëâåäåþò

ìïáïîàâåäëøò

4. èùåîåþò

5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò

6. áâåùïîèïâäåþò

ìïáïîàâåäëøò

7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò

8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï

9.  ûâåäò îëèò

10. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
11. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
12. èìëôäòëì æîëøåþò
13. çéâòì æòíåþåþò
14. áòèòóîò åäåèåíüåþòì
ðåîòëæóäò ìòìüåèï
15. ìïèñïîëì ùïîèëøëþï
16. áïîàâåäò èåëèîòì
øåòïîïéåþï æï ìïþîûëäë
üåáíòêï
17. èìëôäòëì øâòæò ìïëúîåþï

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌ ÔÏÌÒ  — 3 ÄÏÎÒ

áïî à âå äò èùåî äå þò
v ÂÏ ÝÏ-ÔØÏ ÂÅ ÄÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-V ÜË ÈÒ, — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÈÒ ÕÅ ÒÄ ÖÏ ÂÏ ÕÒØ ÂÒ ÄÒ (7-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-VII ÜË ÈÒ — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÄÅ ÂÏÍ ÃË ÀÓÏ (7-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-II ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ
v ÅÆÒ ØÅÎ ÑÒ ÔÒ Ï ÍÒ (2-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-II ÜË ÈÒ — 15 ÄÏ ÎÒ
v ÊËÍ Ì ÜÏÍ ÜÒ ÍÅ ÃÏÈ ÌÏ ÕÓÎ ÆÒÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ), 

I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ, 
IV-V ÜË ÈÒ —18 ÄÏ ÎÒ

v ÎÅ ÂÏÇ ÒÍÏ ÍÒØ ÂÒ ÄÒ (6-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-VI ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ

v ÂÏÕ ÜÏÍÃ ÿÅ ÄÒ ÛÅ (9-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-VII ÜË ÈÒ —12 ÄÏ ÎÒ

v ÃÎÒ ÃËÄ ÏÞÏ ØÒ ÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ),
I-V ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ 

v ËÜÒÏ ÒËÌÅ ÄÒ Ï ÍÒ (10-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-X ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ

v ÀÏ ÈÏÇ ÿÒ ÄÏ ÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-VI ÜË ÈÒ — 10 ÄÏ ÎÒ

v ÃË ÆÅÎ ÛÒ ÷Ë ÕÅ ÄÒ (5-ÜËÈÅÓÄÒ)
I, III, IV, V ÜË ÈÒ — 13 ÄÏ ÎÒ 

ÈÒÀÒÀÅÞÓÄÒÏ ÀÒÀË ÜËÈÒÌ ÔÏÌÒ



C M Y K

èòìïèïîàò: 0102 àþòäòìò, üåüåäïøâòäòì á. ¹3 
üåä.: 032 295 80 23, 0790 958023, 599 880073 

www.axaliganatleba.ge 
E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype:axali.ganatleba

ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ ÌÏÞÏÍÊË ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒ: ØÐÌ „ÏÕÏÄÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÏ“ ì/ê 202058735 
ï/ï GE86BG0000000123631000GEL, Ì.Ì. „ìïáïîàâåäëì þïíêò“ þ/ê BAGAGE22, 

èàïâïîò
îåæïáüëîò:

ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

ÀÏ ÈÏÇ ÂÏ ÌÏ ÛÅ
êë èåí üò îå þó äò

üåá ì üò æï 
ïíï äò üò êó îò 

ãçïè ê â äå âò 

ôïìò — 9 äïîò

øëàï îóìàïâåäò
âåôõòìüñïëìïíò

þï÷ïíï þîåãâïûòì
ðîëçïóäò âåîìòï

ìåîòòæïí 
òíüåäåáüò ìêëäïì

ô
ïì

ò 
—

 1
5

 ä
ïî

ò

ÀÏ ÈÏÇ ÂÏ ÌÏ ÛÅ
áïîàóäò 
ïãòëãîïôòóäò ðîëçï
äòüåîïüóîòì 
øåèìùïâäåäàïàâòì 

ôïìò — 4 äïîò

èòèæòíïîåëþì 
õåäèëùåîï

ùòãíòì 
àïîë

áò èòï
ìï ï üåì üï üë
ìïãïèëúæë
ìïêòàõåþò æï 
üåìüåþò
ä. àåâçïûå
ôïìò — 3 äïîò

áò èòï
ìï ï üåì üï üë 
ãï èëú æòì à âòì
ä. èåü îå âå äò
ôïìò — 6 äïîò

ãå ëã îï ôòï 
ìï ï üåì üï üë 
ãï èëú æòì à âòì
ã. ÿïí üó îòï,
è. þäò ï ûå
ôïìò — 6 äïîò

áò èòï
æïèõ èï îå 
ìï õåä è ûé âï íå äë 
óô îëì ê äï ìå äå þò ìï
æï 
ïþò üó îò åí üå þò ìïà âòì 
ý. ðåü îò ïø âò äò, 
í. èï ò ìó îï ûå
ôïìò — 4 äïîò

òì üë îòï
åîëâíóäò 
ãï èëú æòì à âòì
þ. äëî à áò ôï íò ûå,
í. ïõèåüåäò,
í. èóîéóäòï 
ôïìò — 9 äïîò

òìüëîòï
ìï ï üåì üï üë 
ãï èëú æòì à âòì 
þ. äëî à áò ôï íò ûå,
í. ïõèåüåäò,
í. èóîéóäòï 
ôïìò — 6 äïîò

þò ë äë ãòï
ìï ï üåì üï üë 
ãï èëú æòì à âòì
ä. þóî æò äï ûå, 
æ. þï îï èò ûå, 
á. èïé îï ûå, 
í. ìò õï îó äò ûå, 
è. þï ãï äòø âò äò
ôïìò — 4 äïîò

ôò çò êï
ìï ï üåì üï üë 
ãï èëú æòì à âòì
á. üï üòø âò äò, 
ç. þå îïòï
ôïìò — 6 äïîò

èï àå èï üò êï
úíë þï îò 
ïþò üó îò åí üå þò ìï 
æï ìêë äòì 
èëì ùïâ äå àïà âòì
ï. ùå îå àå äò
ôïìò — 5 äïîò


