
ირანისტიკსი სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები
სასპეციალიზაციო  გამოცდა

გამოცდის ფორმატი 

სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღებად სტუდენტმა უნდა ჩააბაროს წერითი
სასპეციალიზაციო გამოცდა სპარსულ ენაში.
ბილეთი  შედგება  4 საკითხისგან:   I – ერთი საკითხი გრამატიკიდან; II - ორი
წინადადების თარგმნა ქართულიდან სპარსულად; III - ორი ნაწყვეტის (ერთი კლასიკური და
ერთი თანამედროვე სპარსული ლიტერატურიდან) თარგმნა სპარსულიდან ქართულად; IV -  
ერთი ზმნის უღლება. თითოეული  საკითხი  თანაბარქულიანია  (25 ქულა). მაქსიმალური
ჯამური შეფასება შეადგენს 100 ქულას (100%).

საგამოცდო საკითხები

I.  გრამატიკა:
1. სპარსული ზმნის სახეობები
2. ბრუნვათა გამოხატვის საშუალებანი სპარსულში
3. კილოს კატეგორია კლასიკურ და თანამედროვე სპარსულში
4. სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოება სპარსულში
5. ზმნიზედა და მისი სახეობანი სპარსულში
6. ნაცვალსახელის სახეობანი სპარსულში
7. რიცხვით სახელთა კატეგორიები სპარსულში
8. სიტყვათწარმოების სახეობანი სპარსულში
9. მოდალური სიტყვები სპარსულში
10. წინადადების სახეობანი სპარსულში
11. განუსაზღვრელობის არტიკლი და მისი ფუნქციები სპარსულში
12. იზაფეტი და იზაფეტური კონსტრუქციები სპარსულში
13. კომპოზიტები სპარსულში
14. სიტყვათა სუფიქსალური წარმოება სპარსულში
15. ნაცვალსახელობითი სუფიქსები და მათი ფუნქციები სპარსულში
16. პირველადი და მეორადი სუფიქსები და მათი ფუნქციები სპარსულში
17. კავშირები სპარსულში
18. "რა" თანდებული და მისი ფუნქციები სპარსულში
19. არსებითი სახელი და მისი სახეობანი სპარსულში
20. წინდებულები და მისი სახეობანი სპარსულში

II. წინადადებების თარგმნა ქართულიდან სპარსულად (წინადადებები შეირჩევა ქვემოთ
ჩამოთვლილი სახელმძღვანელოებიდან).

III. ტექსტის თარგმნა სპარსულიდან ქართულად.
მოყვანილი იქნება ნაწყვეტები ომარ ხაიამის, ხაყანის, ჰაფეზის, რუმის, ჯამის, საადის, 
გორგანის, ფირდოუსის, სადეყ ჰედაიათის, ბეჰ აზინის, ფერიდუნ თანქაბონის, ირაჯ მირზას, 
აჰმად შამლუს, ფორუყ ფაროხზადის და სოჰრაბ სეფეჰრის თხზულებებიდან.

IV. სპარსული ზმნის უღლება ყველა დროსა და პირში.
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სასპეციალიზაციო  გამოცდა

გამოცდის ფორმატი 


სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღებად სტუდენტმა უნდა ჩააბაროს წერითი სასპეციალიზაციო გამოცდა სპარსულ ენაში.

ბილეთი   შედგება   4  საკითხისგან:    I – ერთი საკითხი გრამატიკიდან; II  -  ორი წინადადების თარგმნა ქართულიდან სპარსულად; III - ორი ნაწყვეტის (ერთი კლასიკური და ერთი თანამედროვე სპარსული ლიტერატურიდან) თარგმნა სპარსულიდან ქართულად; IV -  ერთი ზმნის უღლება. თითოეული   საკითხი   თანაბარქულიანია   (25  ქულა). მაქსიმალური ჯამური შეფასება შეადგენს 100 ქულას (100%).

საგამოცდო საკითხები

I.  გრამატიკა:


1. სპარსული ზმნის სახეობები

2. ბრუნვათა გამოხატვის საშუალებანი სპარსულში

3. კილოს კატეგორია კლასიკურ და თანამედროვე სპარსულში

4. სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოება სპარსულში

5. ზმნიზედა და მისი სახეობანი სპარსულში

6. ნაცვალსახელის სახეობანი სპარსულში

7. რიცხვით სახელთა კატეგორიები სპარსულში

8. სიტყვათწარმოების სახეობანი სპარსულში

9. მოდალური სიტყვები სპარსულში

10. წინადადების სახეობანი სპარსულში

11. განუსაზღვრელობის არტიკლი და მისი ფუნქციები სპარსულში

12. იზაფეტი და იზაფეტური კონსტრუქციები სპარსულში

13. კომპოზიტები სპარსულში

14. სიტყვათა სუფიქსალური წარმოება სპარსულში

15. ნაცვალსახელობითი სუფიქსები და მათი ფუნქციები სპარსულში

16. პირველადი და მეორადი სუფიქსები და მათი ფუნქციები სპარსულში

17. კავშირები სპარსულში

18. "რა" თანდებული და მისი ფუნქციები სპარსულში

19. არსებითი სახელი და მისი სახეობანი სპარსულში

20. წინდებულები და მისი სახეობანი სპარსულში

II. წინადადებების თარგმნა ქართულიდან სპარსულად (წინადადებები შეირჩევა ქვემოთ ჩამოთვლილი სახელმძღვანელოებიდან).


III. ტექსტის თარგმნა სპარსულიდან ქართულად.
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