
თურქული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 
სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი

სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება თურქულ ენაში წერითი სახით. სტუდენტს 
მოეთხოვება თურქული ენის ცოდნა B2 დონეზე. წერითი ნამუშევარი შეფასდება 100 
ბალიანი სისტემით. საგამოცდო ბილეთში იქნება ოთხი საკითხი (2 თეორიული და 2 
პრაქტიკული, კერძოდ, ნაცნობი ტექსტის თარგმანი და უცნობი ტექსტის თარგმანი), 
რომელთაგან  თითოეულის შეფასებისათვის უმაღლესი ქულაა 25. გამოცდის 
ხანგრძლივობა 3 საათი.   

საგამოცდო საკითხები
1. სინჰარმონიზმი. ხმოვანთა ჰარმონიის კანონი.
2. ხმოვანთა თანხმოვანთა კომბინატორული ცვლილებანი.
3. მახვილი.
4. მორფონოლოგიური წესები.
5. ბრუნება. ბრუნვათა სინტაქსური ფუნქციები.
6. არსებითი, ზედსართავი, რიცხვითი სახელები, ნაცვალსახელი.
7. სიტყვაწარმოება.
8. კუთვნილებითი და ქონა-ყოლის კატეგორიები თურქულ ენაში.
9. შემასმენლობის კატეგორია და შემასმენლობითი აფიქსები.
10. პირის ნიშანთა პარადიგმები.
11. სახის კატეგორია.
12. კილოს კატეგორია.
13. დროთა სისტემა თურქულში (მარტივი და რთული დროები).
14. გვარის კატეგორია.
15. მოდალობა.
16. სახელზმნები. მასდარი. შეკვეცილი მასდარი.
17. მიმღეობები. -dik- და - acak- ფორმები.
18. აბსოლუტივები (დროისა და ვითარების).
19. კავშირები. მარტივი და რთული კავშირები. თანდებულები. თანდებულთა 

კლასიფიკაცია. თანდებულთა განაწილება ბრუნვებისა და მეტყველების ნაწილების 
მიხედვით.

20. ნაწილაკები. შორისდებულები.
21. სინტაქსური კავშირების სახეები: შეთანხმება, მართვა, მირთვა. თურქული

იზაფეტი.
22. მარტივი წინადადება. მარტივი გაუვრცობელი და გავრცობილი წინადადებები. 

სიტყვათა დომინანტური რიგი მარტივ გავრცობილ წინადადებაში -SOV. სიტყვათა 
შებრუნებული რიგი და devrik cümle -ს სახეობები.

23. რთული წინადადება. რთული თანწყობილი წინადადება. უკავშირო და კავშირიანი 
თანწყობილი წინადადება.

24. რთული ქვეწყობილი წინადადება. მაქვემდებარებელი კავშირების ნაკლებობა 
თურქულ ენაში.



25. დამატებითი, განსაზღვრებითი, გარემოებითი, პირობითი, დათმობითი და 
მიზეზობითი დამოკიდებული წინადადებები და მათი კავშირის ფორმები მთავარ 
წინადადებასთან.

26. წინადადების გავრცობილი წევრები. დომინანტური მარტივი წინადადებები 
გავრცობილი წევრებით.

27. ანატოლიური თურქულის დიალექტები.
28. არაბულ-სპარსული ნასესხობანი თურქულ სალიტერატურო ენაში.
29. ევროპულ ენათაგან ნასესხები ლექსემები.
30. ენის რეფორმა (Dil Devrimi).

   
1. უცხო ტექსტები იქნება შერჩეული საენათმეცნიერო ჟურნალიდან Türk Dili.
2. ნაცნობი ტექსტები იქნება შერჩეული შემდეგი სახელმძღვანელოებიდან:

“Türkçe Okuma Kitabı” ი. გოცირიძე
“Türkçe Okuma Kitabı Sözlüğüyle” ე. კვანტალიანი

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს  პროფესორ მარიკა
ჯიქიას. 
ტელ. ბინის: 23 14 37, მობ.: 555 23 14 37.
ელ-ფოსტა:  jikiamarika@hotmail.com

                                                                                                                                



თურქული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 


სასპეციალიზაციო გამოცდა


გამოცდის ფორმატი


სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება თურქულ ენაში წერითი სახით. სტუდენტს მოეთხოვება თურქული ენის ცოდნა B2 დონეზე. წერითი ნამუშევარი შეფასდება 100 ბალიანი სისტემით. საგამოცდო ბილეთში იქნება ოთხი საკითხი (2 თეორიული და 2 პრაქტიკული, კერძოდ, ნაცნობი ტექსტის თარგმანი და უცნობი ტექსტის თარგმანი), რომელთაგან  თითოეულის შეფასებისათვის უმაღლესი ქულაა 25. გამოცდის ხანგრძლივობა 3 საათი.   


საგამოცდო საკითხები

1. სინჰარმონიზმი. ხმოვანთა ჰარმონიის კანონი.

2. ხმოვანთა თანხმოვანთა კომბინატორული ცვლილებანი.

3. მახვილი.

4. მორფონოლოგიური წესები. 

5. ბრუნება. ბრუნვათა სინტაქსური ფუნქციები. 


6. არსებითი, ზედსართავი, რიცხვითი სახელები, ნაცვალსახელი.

7. სიტყვაწარმოება.

8. კუთვნილებითი და ქონა-ყოლის კატეგორიები თურქულ ენაში.

9. შემასმენლობის კატეგორია და შემასმენლობითი აფიქსები.

10. პირის ნიშანთა პარადიგმები.

11. სახის კატეგორია.

12. კილოს კატეგორია.

13. დროთა  სისტემა თურქულში (მარტივი და რთული დროები).

14. გვარის კატეგორია.

15. მოდალობა.

16. სახელზმნები. მასდარი. შეკვეცილი მასდარი.

17. მიმღეობები. -dik- და - acak- ფორმები. 


18. აბსოლუტივები (დროისა და ვითარების).

19. კავშირები. მარტივი და რთული კავშირები. თანდებულები. თანდებულთა კლასიფიკაცია. თანდებულთა განაწილება ბრუნვებისა და მეტყველების ნაწილების მიხედვით. 


20. ნაწილაკები. შორისდებულები.

21. სინტაქსური კავშირების სახეები: შეთანხმება, მართვა, მირთვა. თურქული იზაფეტი. 


22. მარტივი წინადადება. მარტივი გაუვრცობელი და გავრცობილი წინადადებები. სიტყვათა დომინანტური რიგი მარტივ გავრცობილ წინადადებაში -SOV. სიტყვათა შებრუნებული რიგი და devrik cümle -ს სახეობები.

23. რთული წინადადება. რთული თანწყობილი წინადადება. უკავშირო და კავშირიანი თანწყობილი წინადადება.

24. რთული ქვეწყობილი წინადადება. მაქვემდებარებელი კავშირების ნაკლებობა თურქულ ენაში.

25. დამატებითი, განსაზღვრებითი, გარემოებითი, პირობითი, დათმობითი და მიზეზობითი დამოკიდებული წინადადებები და მათი კავშირის ფორმები მთავარ წინადადებასთან.

26. წინადადების გავრცობილი წევრები. დომინანტური მარტივი წინადადებები გავრცობილი წევრებით.

27. ანატოლიური თურქულის დიალექტები.

28. არაბულ-სპარსული ნასესხობანი თურქულ სალიტერატურო ენაში.

29. ევროპულ ენათაგან ნასესხები ლექსემები.

30. ენის რეფორმა (Dil Devrimi).

1. უცხო ტექსტები იქნება შერჩეული საენათმეცნიერო ჟურნალიდან Türk Dili.


2. ნაცნობი ტექსტები იქნება შერჩეული შემდეგი სახელმძღვანელოებიდან:


“Türkçe Okuma Kitabı” ი. გოცირიძე


“Türkçe Okuma Kitabı Sözlüğüyle” ე. კვანტალიანი


კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს  პროფესორ მარიკა ჯიქიას. 

ტელ.  ბინის: 23 14 37, მობ.: 555 23 14 37.


ელ-ფოსტა:  jikiamarika@hotmail.com


