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გრამატიკული 
კატეგორიები

სისტემური 
გრამატიკა

ფუნქციური 
გრამატიკა მაგალითები

ნაცვალსახელი
პირის 
ნაცვალსახელები (მე, 
შენ, ის).

იდენტიფიკაცია მე ვარ ნანა. შენ ხარ გიორგი. ის 
არის ალექსანდრე.

ზმნა
უღლება

არის ზმნის 
ახლანდელი დროის 
ფორმა (მე ვარ, შენ 
ხარ, ის არის)

იდენტიფიკაცია
მე ვარ ანა. შენ ხარ დავითი. 
ის არის კონსტანტინე. მე ვარ 
სტუდენტი.

ზმნა
არის ზმნის 
შეკვეცილი ფორმა 
(არის > -ა)

იდენტიფიკაცია ნანა მასწავლებელია. ის ნინოა.

ნაწილაკი მისათითებელი 
სიტყვა აი ჩვენება, მითითება აი, ნანა. აი, ტელევიზორი.

კითხვითი 
ნაცვალსახელი

კითხვითი სიტყვები 
ვინ?, რა?

კითხვა 
იდენტიფიკაციის 
თაობაზე

ის ვინ არის? ის რა არის?

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელები – 
ეს / ის

ჩვენება, მითითება
ეს არის მაგიდა. ეს არის 
სკამი. ის არის კაცი. ის არის 
მასწავლებელი.

კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელი

კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელები 
(ჩემი, შენი, მისი, 
ჩვენი, თქვენი, მათი)

კუთვნილების 
გამოხატვა

ჩემი სახლი. შენი ძმა. მისი 
მანქანა. ჩვენი კლასი. თქვენი 
სკოლა. მათი ოთახი. აი, ჩემი ძმა. 
აი, ჩემი მასწავლებელი. ეს ჩემი 
ძმაა. ეს შენი მასწავლებელია? 
ის მისი პასპორტია. ის მისი 
კალამია. ეს ჩვენი კლასია. ეს 
თქვენი ჟურნალია? ის მათი 
მანქანაა. 

ბრუნება
ნათესაობითი 
ბრუნვა

ნათესაობითი 
ბრუნვა.

კუთვნილების 
გამოხატვა

გიორგის წიგნი. ეს დავითის 
სახლია. ის თამარის ჩანთაა. ეს 
ანას ოთახია. 

კითხვითი 
ნაცვალსახელი

კითხვითი სიტყვა 
რამდენი?

კითხვა რაოდენობის 
შესახებ

რამდენი მანქანაა? რამდენი 
მოსწავლეა?

მრავლობითი 
რიცხვი
არსებითი სახელი

მრავლობითი 
რიცხვი (კაც-ი – კაც-
ებ-ი)

სიმრავლის 
გამოხატვა მოსწავლეები. ხეები, კაცები.

პირის 
ნაცვალსახელი 
მრავლობითი 
რიცხვი

პირის 
ნაცვალსახელების 
მრავლობითი 
რიცხვის ფორმები 
(ჩვენ, თქვენ, ისინი)

სიმრავლის 
გამოხატვა

ჩვენ სტუდენტები ვართ. თქვენ 
ვინ ხართ? ისინი პროფესორები 
არიან.

რიცხვითი სახელი რიცხვითი სახელები 
10-დან 20-მდე

რაოდენობის 
გამოხატვა

რვა ბურთი. ათი კაცი. თორმეტი 
მანქანა. 

ნაწილაკი უარყოფითი 
ნაწილაკი არ მარტივი უარყოფა მე არ ვარ სტუდენტი. ის არ არის 

მოსწავლე. 
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ნაწილაკი უარყოფითი 
ნაწილაკი არა უარყოფითი პასუხი არა, ეს არ არის უნივერსიტეტი. 

არსებითი სახელი 
ბრუნვა სახელობითი ბრუნვა სახელდება, საგნის 

აღნიშვნა 
სახლი. მაგიდა. აი სახლი. აი 
სკამი. აი სკოლა.

ზედსართავი 
სახელი

ზედსართავი 
სახელები 
(ანტონიმები): დიდი 
– პატარა, ბევრი 
– ცოტა, გრძელი – 
მოკლე

საგანთა 
დახასიათება

ეს არის დიდი სახლი. ეს არის 
პატარა საათი. ეს არის გრძელი 
ფანქარი. ეს არის მოკლე ფანქარი. 

რიცხვითი სახელი

რაოდენობითი 
რიცხვითი სახელები 
(ერთი, ორი, სამი 
თვრამეტი...) 

თვლა, საგანთა 
რაოდენობის ჩვენება

ორი მაგიდა. ათი სკამი. სამი 
ოთახი. თხუთმეტი სტუდენტი. 

რიცხვითი სახელი

რიგობითი 
რიცხვითი სახელები 
(პირველი, მეორე, 
მეათე, მეასე, ას 
მეერთე).

რიგის ჩვენება მეხუთე რიგი. მეათე სართული. 
ოცდამეოთხე სკოლა.

რიცხვითი სახელი

წილობითი 
რიცხვითი სახელები 
(ნახევარი, მესამედი, 
მეოთხედი, მეათედი, 
მეასედი).

საგნის ნაწილის 
ჩვენება

ნახევარი პური. ტორტის 
მესამედი. მეოთხედი ხაჭაპური.

კითხვითი 
ზმნიზედა

კითხვითი სიტყვა 
როდის? დროის გარკვევა როდის არის გაკვეთილი? როდის 

არის კონცერტი?

დროის ზმნიზედა დროის ზმნიზედები 
(ახლა, გუშინ, ხვალ) 

მოქმედების დროის 
მითითება

დღეს არის ორშაბათი. ახლა არის 
გაკვეთილი. გუშინ იყო კვირა. 
ხვალ იქნება სამშაბათი.

ზმნა
ზმნის დრო

არის ზმნის 
წარსულისა და 
მომავლის ფორმები: 
ვიყავი, იყავი, იყო; 
ვიქნები, იქნები, 
იქნება...

წარსული და 
მომავალი დროის 
ფორმათა გამოხატვა 

გუშინ თეატრში ვიყავი. გიორგი 
სკოლაში იყო? მე ხვალ ვიქნები 
სკოლაში. 

თანდებული
–ზე თანდებული 
დროის გამოხატვის 
ფუნქციით 

დროის (საათის) 
მითითება

რომელ საათზე არის კონცერტი? 
ოთხ საათზე.

თანდებული

-ში, -ზე 
თანდებულები 
დროში 
ორიენტაციის 
გამოსახატავად

წელიწადის დროის, 
თვის მითითება

ზამთარში. ზაფხულში. 
გაზაფხულზე. შემოდგომაზე. 
იანვარში არის ახალი წელი. 
ივნისში იქნება გამოცდა. 

რიცხვითი სახელი 
სახელის ბრუნება

ნათესაობითი 
ბრუნვა (-ის) დროის 
გამომხატველ 
სიტყვებთან 

დროის (საათის) 
მითითება

ათის ნახევარი. ათის ნახევარზე. 
ათის თხუთმეტ წუთზე. 
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რიცხვითი სახელი 
სახელის ბრუნება 

მიცემითი 
ბრუნვა(-ს) დროის 
გამომხატველ 
სიტყვებთან 

დროის (საათის) 
მითითება 

ათს აკლია თხუთმეტი წუთი. 
ათს აკლია ხუთი წუთი. 

ზმნა
ზმნის დრო>
ზმნის უღლება 

ზმნების უღლება 
ახლანდელ დროში 

სხვადასხვა 
მოქმედების 
წარმოდგენა 
ახლანდელ დროში 

მე ვჭამ ხაჭაპურს. მე ვსვამ 
წყალს. შენ ცხოვრობ თბილისში. 
შენ სწავლობ ქართულს? ის ცხრა 
საათზე იღვიძებს. იბანს. იცვამს 
ტანსაცმელს. ის ათის ნახევარზე 
საუზმობს. 

ნაცვალსახელი 

პირის 
ნაცვალსახელი, 
მიცემით ბრუნვაში 
დასმული ობიექტი 

მოქმედების 
ობიექტის გამოხატვა 

ჭამს ის მას (ხილს / ხაჭაპურს). 
სვამს ის მას (ლიმონათს). 
სწავლობს ის მას (ქართულს). 

კითხვითი 
ზმნიზედა 

კითხვითი სიტყვა 
სად? 

შეკითხვა ადგილის, 
ადგილმდებარეობის 
შესახებ 

სად არის გიორგი? – გიორგი 
არის ოთახში. სად არის 
თბილისი? თბილისი არის 
საქართველოში. 

თანდებული 
-ში თანდებული 
ადგილის 
გამოსახატავად 

ადგილის / 
ადგილმდებარეობის 
აღნიშვნა 

ნანა არის სახლში. ის არის 
ოთახში. პალტო არის კარადაში. 
საჭმელი არის მაცივარში. 
ბათუმი არის საქართველოში. 

თანდებული 
-ზე თანდებული 
ადგილის 
გამოსახატავად 

ადგილის / 
ადგილმდებარეობის 
აღნიშვნა 

თეფში არის მაგიდაზე. თეფშზე 
არის ხაჭაპური. მაგიდაზე არის 
კომპიუტერი. თაროზე არის 
წიგნი. 

სახელის ბრუნება 
მოქმედებითი 
ბრუნვა 

მოქმედებითი 
ბრუნვა 
ინსტურმენტალისის 
ფუნქციით 

მოქმედების 
შესასრულებლი 
ინსტრუმენტი 

ჩანგლით ვჭამთ საჭმელს. დანით 
ვჭრი პურს. ჭიქით ვსვამ ღვინოს. 

ზმნა 

მოძრაობა-
გადაადგილების 
გამომხატველი 
ზმნები 

სვლის, 
გადაადგილების 
გამოხატვა 

მანქანით მივდივარ სკოლაში. 
ავტობუსით მიდივარ ბანკში. 
ტაქსით მივდივარ თეატრში. 

ნაწილაკი -ც ნაწილაკი (მე-ც, 
შენ-ც...) 

თან ყოფნის, 
თანაობის გამოხატვა 

– როგორ ხარ? – კარგად. – შენ? – 
მეც კარგად ვარ. – შენც მიდიხარ 
ბანკში? ისიც სტუდენტია? 

ზმნიზედა დეიქტური ადგილის 
ზმნიზედები (აქ, იქ) 

ადგილმდებარეობის 
ჩვენება 

აქ არის ჩემი ოთახი. აქ არის 
ბანკი. აქ არის სკოლა. გიორგი იქ 
არის. იქ არის მაგიდა. 

ზმნიზედა 

ადგილის 
ზმნიზედები: წინ, 
უკან, გვერდით, 
მარჯვნივ, მარცხნივ 

ადგილმდებარეობის 
ჩვენება 

სახლის წინ არის ეზო. სახლის 
უკან არის ბაღი. სახლის 
გვერდით არის ბოსტანი. სახლის 
მარცხნივ არის ხე. სახლის 
მარჯვნივ არის მანქანა. 

მსაზღვრელ-
საზღვრული 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 

წარდგენა ეს არის ბატონი დავითი. ის არის 
ქალბატონი მარიამი. 
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მსაზღვრელ-
საზღვრული 
სახელთა ბრუნება 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 

მიმართვის 
თავაზიანი ფორმა 

როგორ ბრძანდებით, ბატონო 
დავით? როგორ ბრძანდებით, 
ქალბატონო მარიამ? 

ზმნა 

თავაზიანობის 
გამომხატველი 
ფორმები (ხარ – 
ბრძანდებით; ჭამე – 
მიირთვი...) 

მოკითხვა, 
თავაზიანი 
მიმართვის ფორმები 

როგორ ხარ? – როგორ ხართ? 
როგორ ბრძანდებით?  ჭამე – 
ჭამეთ – მიირთვით. 

სახელის ბრუნება 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

ნათესაობითი 
ბრუნვა პროფესიის 
გამომხატველ 
ფრაზებში 

პროფესიის, 
საქმიანობის სფეროს 
გამოხატვა 

სკოლის მოსწავლე. სკოლის 
მასწავლებელი. უნივერსიტეტის 
სტუდენტი. უნივერსიტეტის 
ლექტორი. სკოლის დირექტორი. 
ფაბრიკის მუშა. 

კითხვითი 
ნაცვალსახელი 

კითხვითი სიტყვა 
რად? 

შეკითხვა 
პროფესიის, 
საქმიანობის სფეროს 
შესახებ 

რად მუშაობ? – მასწავლებლად, 
დირექტორად, მუშად. 

სახელის ბრუნება 
ვითარებითი 
ბრუნვა 

ვითარებითი 
ბრუნვა პროფესიის 
გამომხატველ 
ფრაზებში 
(მასწავლებლ-ად, 
დირექტორ-ად, 
მუშა-დ...) 

პროფესიის, 
საქმიანობის სფეროს 
გამოხატვა 

სკოლაში მასწავლებლად 
ვმუშაობ. სკოლის დირექტორად 
მუშაობს. მუშად მუშაობს. 

ზმნა
მრავლობითი 
რიცხვი 

მრავლობითი 
რიცხვის აღნიშვნა 
ზმნაში (არი-ს – არი-
ან; მეგობრობ-ს – 
მეგობრობ-ენ...) 

მოქმედების 
შესრულება მრავალი 
სუბიექტის მიერ 

ისინი არიან. ისინი მუშაობენ. 
ისინი ცხოვრობენ / სწავლობენ, 
ჭამენ, იცვამენ, მიირთმევენ, 
საუზმობენ, ვახშმობენ, 
სადილობენ... 

ნაწილაკი 

დადასტურებითი 
(ჰო, კი, დიახ) და 
უარყოფითი (არა) 
ნაწილაკები 

დადასტურებისა და 
უარყოფის ფორმები 

დიახ, ეს არის სკოლა. კი, ეს 
სკოლაა. ჰო, ეს ბანკია. არა, ეს არ 
არის სკოლა. 

სახელთა წარმოქმნა 

გეოგრაფიულ 
სახელთა 
მაწარმოებლები: -ეთ, 
სა – ო, სა – ეთ 

რეგიონებისა 
და ქვეყნების 
სახელწოდებათა 
წარმოება 

საქართველო, რუსეთი, სომხეთი, 
თურქეთი, ბულგარეთი... 
საბერძნეთი, საფრანგეთი, 
აზერბაიჯანი, ამერიკა, გერმანია, 
იტალია; კახეთი, სვანეთი, 
სამეგრელო... 

სახელთა წარმოქმნა 
წარმომავლობის 
მაწარმოებლები -ელ, 
-ურ / -ულ 

ადამიანთა 
და ნივთთა / 
პროდუქციის 
წარმომავლობის 
აღნიშვნა 

ინგლისური – ინგლისელი, 
ქართველი – ქართული, 
გერმანელი – გერმანული... 
თურქი – თურქული... 

ზმნა
ზმნის დრო 

ზმნის წარსული 
დრო (ვიყავი, 
გავაკეთე...) 

წარსულში 
მომხდარი 
მოქმედების 
გამოხატვა 

გუშინ დავალება დავწერე. 
ხაჭაპური ვჭამე. დილას 
ვისაუზმე. ხუთ საათზე 
ვისადილე. გუშინ 
უნივერსიტეტში წავედი. 
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ზმნა
ზმნის დრო 

წარსულში 
მომხდარი 
მოქმედების შედეგი 
(არ ვყოფილვარ, არ 
დამიწერია) 

წარსულში 
მომხდარი 
მოქმედების 
უარყოფითი შედეგი 

დავალება არ დამიწერია. 
გერმანიაში არ ვყოფილვარ. 
სკოლაში იყავი? – არ 
ვყოფილვარ. 

ზმნისწინი ზმნისწინები: მი-; 
მო- 

მოლაპარაკის 
მიმართ მოქმედების 
მიმართულების 
გამოხატვა 

მოდი, მიდი... მოვიდა, მივიდა. 
მობრძანდით, მიბრძანდით... 

ზმნის სუბიექტური 
პირი
მოთხრობითი 
ბრუნვა 

მოთხრობითი 
ბრუნვა იცის 
ზმნასთან 

იცის ზმნის 
კონსტრუქცია 

მან იცის ქართული. დავითმა 
იცის ინგლისური. გიორგიმ 
იცის გერმანული. ანამ იცის 
ფრანგული. 

ზმნა 

მყავს – მაქვს ზმნები 
(სულიერი-უსულოს 
დაპირისპირება 
ქართულში) 

ქონა-ყოლის 
მნიშვნელობის 
გამოხატვა 
სულიერი-უსულოს 
განსაზღრვით 

მე მყავს დედა, მამა, და, ძმა, 
შვილი... მე მაქვს სახლი, 
კომპიუტერი, ფოტოაპარატი, 
ტელევიზორი... მე მყავს მანქანა, 
ველოსიპედი, მოტოციკლეტი... 
მე მაქვს სარეცხი მანქანა, 
საბეჭდი მანქანა... 

ზმნა ჰქვია ზმნის უღლება 
ახლანდელ დროში. გაცნობა რა გქვია შენ? – მე მქვია ანა. რა 

ჰქვია მას? – მას ჰქვია გურამი. 

ზმნა
გეზი 

მიმართულების 
სახეები; 
ზმნისწინები (მი-, 
ა-, და-, ჩა-, შე-, გა-, 
გადა-) 

მიმართულების 
ჩვენება 

ანა მიდის სკოლაში. ანა შედის 
სკოლაში. ანა გადის სკოლიდან. 
ანა დადის სკოლაში. ანა ადის 
კიბეზე. ანა ჩადის ეზოში. ანა 
გადადის ქუჩაზე. 

თანდებული 
მოქმედებითი 
ბრუნვა 

-იდან / -დან 
თანდებულიანი 
მოქმედებითი 

გამოსვლითობის 
გამოხატვა 

ანა გამოდის სკოლიდან; გიორგი 
ამოდის ეზოდან. 

თანდებული 
-თან თანდებული 
ადგილმდებარეობის 
გამოსახატავად 

ადილმდებარეობის 
გამოხატვა 

აფთიაქი არის ბანკთან. ბანკი 
არის სკოლასთან. 

ზმნა
ზმნის პირიანობა 

ინვერსიული 
ზმნების პირიანობა 
(მიყვარს მე ის; 
მომწონს მე ის...) 

ემოციური 
დამოკიდებულების 
გამოხატვა 

ანას მოსწონს წიგნი. გიორგის 
უყვარს ნაყინი. 

სახელთა ბრუნება 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

ნათესაობითი 
ბრუნვა მასალის 
გამოსახატავად (ხის 
სახლი) 

მასალის გამოხატვა 

ხის, ქვის, აგურის სახლი. 
რკინის კარები. ოქროს ბეჭედი. 
ქაღალდის პარკი. პლასტმასის 
ყუთი. 

ზმნიზედა 
მოქმედებითი 
ბრუნვა 

მოქმედებითი 
ბრუნვა დროში 
ორიენტაციის 
გამოსახატავად 

დროის გამოხატვა დილით. ღამით. 

სახელთა ბრუნება 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

ნათესაობითი 
ბრუნვა 
დანიშნულების 
გამოსახატავად. 

დანიშნულების 
გამოხატვა 

ქართულის გაკვეთილი. 
ინგლისურის გაკვეთილი. 
სკოლის ჩანთა. ბოსტნეულის 
სალათა. ავტომანქანის სადგომი. 
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სახელთა ბრუნება 
მიცემითი ბრუნვა 

მიცემითი ბრუნვა 
დროის გამოხატვის 
ფუნქციით 
(ორშაბათს) 

დროის აღნიშვნა 
ორშაბათს, ხუთშაბათს, კვირას...  
შაბათ-კვირას თბილისში არ 
ვიქნებით. 

ზმნა 
სურვილის 
გამომხატველი ზმნა 
(უნდა) 

სურვილის, ნდომის 
გამოხატვა მე მინდა წყალი. მე მინდა ნაყინი. 

კავშირი 
თუ – არჩევითობის 
გამომხატველი 
საშუალება 

არჩევითობა ჩაი გინდათ თუ ყავა? მწვადი 
გინდათ თუ ხინკალი? 

ზმნა 

დამოკიდებულების 
(მოწონების) 
გამომხატველი ზმნა 
(მომწონს) 

დამოკიდებულება, 
შეფასება 

ეს ფილმი მოგწონს? ეს ღვინო 
არ მომეწონა. ეს სასმელი არ 
მომწონს. 

ადგილის ზმნიზედა 

მიმართულების, 
ადგილმდებარეობის 
გამომხატველი 
ზმნიზედები 

მიმართულების, 
ადგილმდებარეობის 
ჩვენება 

პირდაპირ, აქეთ, იქით, ზემოთ, 
ქვემოთ. 

ვითარების 
ზმნიზედა 

რაგვარობის, 
ვითარების 
ზმნიზედები 

მოქმედების აღწერა, 
დახასიათება 

სწრაფად. ჩქარა. ნელა. ეს მანქანა 
სწრაფად მიდის. ეს მატარებელი 
ნელა მიდის. 

ნაცვალსახელი
კითხვით-
კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელები 

შეკითხვა 
კუთვნილების 
გამოხატვით 

– ვისია ეს ჩანთა? ვისია ეს წიგნი? 
– რისია ეს სახელური? – კარისაა. 

სახელთა ბრუნება 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

მისალმების 
ფორმები მისალმება დილა მშვიდობისა. საღამო 

მშვიდობისა. 

სახელთა ბრუნება 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

დამშვიდობების 
ფორმები დამშვიდობება ღამე მშვიდობისა. ძილი ნებისა. 

სახელთა ბრუნება 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

დამშვიდობების 
ფორმები დამშვიდობება ნახვამდის. კარგად იყავი. კარგად 

იყავით. 

ზმნა მობოდიშების 
ფორმები მობოდიშება მაპატიეთ. 

ზმნა მადლიერების 
ფორმები მადლიერება გმადლობთ. 

ზმნა მოკითხვის ფორმები მოკითხვა მოკითხვა გადაეცით ნანას. 
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გრამატიკული 
კატეგორიები 

სისტემური 
გრამატიკა 

ფუნქციური 
გრამატიკა მაგალითები 

კითხვითი 
ნაცვალსახელი 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

კითხვითი 
წინადადება 
ნათესაობითი 
ბრუნვით 

შეკითხვა ასაკის 
შესახებ 

რამდენი წლის ხარ? რამდენი 
წლის არის? რამდენი წლისაა? 

სახელის ბრუნება ნათესაობითი 
ბრუნვა ასაკის გამოხატვა 

თამარი არის ოცი წლის. ნათია 
თხუთმეტი წლისაა. გურამი 
ოცდააათი წლისაა. 

ნაცვალსახელი / 
ზმნიზედა 

კითხვითი 
ნაცვალსახელები 
/ კითხვითი 
ზმნიზედები 

შეკითხვა 
სადაურობის შესახებ 

შენ საიდან ხარ? – 
საქართველოდან. ჯონი 
საიდანაა? – ინგლისიდანაა 
/ ჯონი ინგლისელია. ეს 
სადაური მანქანაა? – გერმანული 
მანქანაა. შენ სადაური ხარ? – მე 
თბილისელი ვარ. 

ნაცვალსახელი / 
ზმნიზედა 

კითხვითი სიტყვა 
(ნაცვალსახელი, 
ზმნიზედა) 

კითხვის დასმა არის 
ზმნის შეკვეცილი 
ფორმით 

ვინაა ეს გოგონა? სადაა ჩანთა? 
როდისაა გაკვეთილი?  როგორაა 
შენი და? – კარგადაა. რომელია 
ნინო? -აი, ის გოგონაა ნინო. 
როგორია შენი სახლი? – დიდია. 

ნაცვალსახელი კითხვითი 
ნაცვალსახელი 

წარმომავლობა 
დროის 
თვალსაზრისით. 

როდინდელია ეს პური? – 
გუშინდელი. როდინდელია 
ეს ჟურნალი? – შარშანდელი. 
ეს დღევანდელი პურია? ეს 
შარშანდელი გაზეთებია. 
შარშანწინდელი ჯურნალები 
აღარ არის საჭირო. 

ნაცვალსახელი კითხვითი 
ნაცვალსახელი 

დროის 
ხანგრძლივობის 
გამოხატვა 

რამდენი ხანია საქართველოში 
ხართ? – ორი წელია.  რამდენი 
ხანია საქართველოში არ 
ყოფილხართ? – ხუთი წელია. 

კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელი 
რთული სახელი 
(კომპოზიტი) 

ნათესაობის 
აღმნიშვნელი 
რთული სახელები 

ოჯახის წევრის 
(ახლო ნათესავის) 
დასახელება 

დედაჩემი, მამაჩემი, ბიძაჩემი, 
ბებიაჩემი, დეიდაჩემი, 
მამიდაჩემი... ეს დედაჩემის 
წიგნია. ეს მამაშენის შარვალია? 
ეს ბებიამისის სათვალეა. ეს 
ბიძაჩვენის სურათია. სადაა 
ბიძათქვენი ახლა? 

თანდებული -ზე თანდებული სპეციალობის 
მითითება 

მე სამართალმცოდნეობის 
ფაკულტეტზე ვსწავლობ.  ის 
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე 
სწავლობს. 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 
შეთანხმება 

თანხმოვანფუძიანი 
მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 
(შეთანხმება 
ბრუნვაში) 

საგნის დახასიათება 

ეს მაღალი სახლი ჩემია. მე 
მაღალ სახლში ვცხოვრობ. 
მაღალი სახლის მეხუთე 
სართულზე ჩემი ბინაა. 

A2
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მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 

ხმოვანფუძიანი 
მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 

საგნის დახასიათება 

პატარა გოგონამ იცის 
ინგლისური ენა. პატარა გოგონას 
არ უყვარს მინერალური წყალი. 
ეს ჩანთა პატარა გოგონასია. 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 
შეთანხმება 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
შეუთანხმებლობა 
რიცხვში (მაღალი 
სახლები, მაღალმა 
სახლებმა) 

საგნის დახასიათება მაღალმა ბიჭებმა თქვეს. პატარა 
გოგონებმა იმღერეს. 

რიცხვითი სახელი 

შედგენილი 
რიცხვითი სახელები 
სახელობით 
ბრუნვაში 

დროის (თარიღის) 
დასახელება 

1989 წლის 7 (შვიდი) იანვარი. 
2009 წლის 15 (თხუთმეტი) მაისი. 

სახელთა ბრუნება 
შედგენილი 
რიცხვითი სახელები 
მიცემით ბრუნვაში 

დროის (თარიღის) 
მითითება 

1987 წლის 7 იანვარს, ხუთშა-
ბათს. 2010 წლის 15 (თხუთმეტ) 
აგვისტოს, პარასკევს. 2010 წლის 
8 (რვა) აგვისტოს, შაბათს. 

ზმნიზედა 
მიცემითი ბრუნვა 

ზმნიზედა მიცემითი 
ბრუნვის ფორმით დროის მითითება ორშაბათ დილას. შაბათ საღამოს. 

კვირა საღამოს. 

არსებითი სახელი 
მიცემითი ბრუნვა 

სახელი მიცემითი 
ბრუნვის 
ფორმით დროის 
გამოსახატავად 

დროის მითითება ახალ წელს. გიორგობას. 
აღდგომას. შობას. 

არსებითი სახელი 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

სახელი 
ნათესაობითი 
ბრუნვის 
ფორმით დროის 
გამოსახატავად 

დროის მითითება კვირის, თვის, წლის დასაწყისში. 
კვირის, თვის, წლის ბოლოს. 

თანდებული 
-იდან ... -ამდე 
თანდებულიანი 
ფორმები 

დროის შუალედის 
მითითება 

შვიდი საათიდან ცხრა 
სააათამდე.  სამის საათიდან 
ათ საათამდე. ორშაბათიდან 
ხუთშაბათამდე. 1989 
წლიდან 1995 (ათას ცხრაას 
ოთხმოცდათხუთმეტ) წლამდე. 
სექტემბრიდან ოქტომბრამდე. 
აგვისტოს ბოლოდან ოქტომბრის 
დასაწყისამდე. 

თანდებული 
-იდან ... -ამდე 
თანდებულიანი 
ფორმები 

ორ პუნქტს შორის 
მანძილის აღნიშვნა 

თბილისიდან ქუთაისამდე 
არის ორას სამოცი კილომეტრი.  
ფოთიდან ბათუმამდე ერთი 
საათის სავალი გზაა. 

თანდებული 
სახელის -თან 
თანდებულიანი 
ფორმა 

ადგილმდებარეო-
ბის, მიმართების 
გამოხატვა 

მე მივდივარ თამართან. მე 
ვიქნები დედაჩემთან. ორი 
საათიდან ხუთ საათამდე 
მეგობართან ვიქნები. 

ზმნა
ზმნის დრო 

ქონა-ყოლის, 
კუთვნილების 
გამომხატველი 
ზმნები (მქონდა, 
მექნება, არ მქონია) 

ქონა-ყოლის 
გამოხატვა 
სხვადასხვა დროში 

გუშინ დრო არ მქონდა. ხვალ 
დრო არ მექნება. ვიდეოაპარატი 
არასოდეს არ მქონია. ერთი 
მეგობარი მყავდა. ძაღლს მალე 
ლეკვი ეყოლება. კატა არასოდეს 
არ მყოლია. 
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ზმნა
ზმნის დრო 

ვიცი ზმნის 
კონსტრუქცია 

ვიცი ზმნის 
გამოყენება 
სხვადასხვა 
დროის ფორმით, 
კონსტრუქცია 

გიორგიმ იცის ინგლისური. 
გიორგიმ იცოდა ინგლისური.  
მარიამს ეცოდინება გერმანული 
კარგად.  მაროამს არ სცოდნია 
ფრანგული ენა.  ნეტავ ანამ 
ინგლისური იცოდეს. 

ზმნა
ზმნის დრო 

ფუძემონაცვლე 
ვამბობ ზმნის 
ფორმები და 
კონსტრუქცია 

ვამბობ და მისი 
მონაცვლე ზმნები 

არ მესმის, რას ამბობ. მე 
სიმართლე ვთქვი. რა თქვით?  მე 
სიმართლეს ვიტყვი.

ნაწილაკი 
უარყოფის 
გამომხატველი 
ნაწილაკები 

უარყოფა, 
კატეგორიული 
უარყოფა 

მე ტყუილი არ მითქვამს. მე ეს 
წიგნი არ მქონია.  დავალება არ 
დამიწერია. 

ნაწილაკი 
შესაძლებლობის 
გამომხატველი 
ნაწილაკები 

შესაძლებლობის 
არქონა 

ვერ დავწერე დავალება. ვერ 
ვნახე ფილმი. ვერ წავიკითხე 
წიგნი. 

ნაწილაკი 
ბრძანებითი კილო 

ბრძანებითი კილო: 
აკრძალვა აკრძალვა ნუ კითხულობ!  ნუ წერ! ნუ 

აკეთებ! ნუ მიდიხარ! 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

მიზეზის 
გამომხატველი 
რთული წინადადება 

მიზეზის გამოხატვა 

დავალება ვერ დავწერე, იმიტომ 
რომ წიგნი არ მქონდა. ფილმი 
ვერ ვნახე, იმიტომ რომ დრო არ 
მქონდა. 

ზმნა 

თავაზიანობის 
გამომხატველი 
ფორმები (მოდი – 
მობრძანდი; დაჯექი 
– დაბრძანდი) 

თავაზიანი 
მიმართვის ფორმა 

მოდი – მოდით – მობრძანდით 
დაჯექი – დაბრძანდით 

ზმნა 

თავაზიანობის 
გამომხატველი 
ფორმა (თუ 
შეიძლება...) 

თავაზიანი ფორმა 
ნებართვის ასაღებად 

თუ შეიძლება, ეს წიგნი მომეცით. 
თუ შეიძლება, მითხარით, სად 
არის მაღაზია. 

ზედსართავი 
სახელი თავაზიანი ფორმები თავაზიანი პასუხი 

სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. 
სასიამოვნო იყო თქვენთან 
საუბარი. მიირთვით. – დიდი 
სიამოვნებით. 

ზმნა
ზმნის დრო 

ეუბნება ზმნის 
ფორმები და 
კონსტრუქციები 
სხვადასხვა დროში 

ეუბნება და მისი 
მონაცვლე ზმნები 

მე ნანას ვეუბნები სიმართლეს. 
რას ეტყვი მასწავლებელს? – 
ვეტყვი, რომ ტექსტი ვერ გავიგე. 
ლექტორმა სტუდენტებს უთხრა 
გამოცდის თარიღი და დრო.  მე 
ჯერ არ მითქვამს თანხმობა, 
ხვალ ვეტყვი, მივდივარ თუ არა. 

სახელთა წარმოქმნა 
უქონლობა-
უყოლობის 
სახელები 

უქონლობა-
უყოლობის 
გამოხატვა 

უშაქრო ჩაი. ურძეო ყავა. 
უმარილო საჭმელი.  უფულო 
ადამიანი. უცოლო კაცი. უშვილო 
ქალი. 

ზმნა 
მინდა ზმნის 
კონსტრუქციები 
სამსავე პირში 

სურვილის 
გამოხატვა 

მე მინდა წვენი. გინდა ნაყინი? 
ნათიას უნდა ყავა.  გინდათ ეს 
წიგნი? – კი, გვინდა. მათ არ 
უნდათ. 

კავშირი 

არჩევითი 
შეთავაზება 
კითხვით 
წინადადებაში 
(კავშირი თუ) 

არჩევითობა, 
შეთავაზება 
შეკითხვის 
კონსტრუქციაში 

ყავა შაქრით გინდათ თუ რძით? 
უშაქრო ჩაი გინდათ თუ შაქრით? 
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თანდებული 

ნათესაობითი 
ბრუნვის 
თანდებული 
(შესახებ) 

საკითხის გამოკვეთა 
მე თქვენი აზრი მაინტერესებს 
ამ წიგნის შესახებ. რა იცით ამ 
სკოლის შესახებ? 

ზმნა 

მინდა ზმნის 
კონსტრუქციები 
(მინდა ზმნა 
ბივერბალურ 
კონსტრუქციაში) 

სურვილის 
გამოხატვა 

მე მინდა ვიყიდო ხილი. რა 
გინდა იყიდო? ანას უნდა 
იყიდოს პური. 

სახელთა ბრუნება 
მსაზღვრელ-
საზღვრული 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 

თავაზიანი ფორმა 

ბატონო როსტომ, თქვენ ხვალ 
იქნებით უნივერსიტეტში?  
ბატონმა როსტომმა თქვა. ბატონ 
როსტომს ვუთხარი. ბატონი 
როსტომის წიგნია. 

ნაწილაკი -ც ნაწილაკი 
დამატებითი 
ინფორმაციის 
მოწოდება 

დედა სახლშია. მამაც სახლშია. 
მეც მინდა ნაყინი.  შენც 
წამოხვალ ჩვენთან ერთად? 

ნაწილაკი არც ნაწილაკი დამატებითი 
უარყოფა 

– დედა სახლშია? – არა. – მამა? – 
არც მამა არაა სახლში. 

ზმნიზედა ერთად ზმნიზედა 
თანაობა, თან 
მყოფობა, 
თანამონაწილეობა 

ერთად წავიდეთ. ერთად ვიყოთ.  
ერთად გავაკეთოთ. 

თანდებული 
-თან ერთად 
თანდებულიანი 
კონსტრუქცია 

თანაობის (თან 
მყოფობს) გამოხატვა 

მეც წამოვალ შენთან ერთად. მეც 
ვიქნები თქვენთან ერთად. 

თანდებული -ზე თანდებულიანი 
ფორმა 

ადგილმდებარეობის 
აღნიშვნა, 
მისამართის 
დასახელება 

მე მივდივარ კანდელაკის 
ქუჩაზე. ნათია ცხოვრობს 
აბაშიძის ქუჩაზე. 

კავშირი 
მაპირისპირებელი 
კავშირი 

მაპირისპირებელი 
კავშირი მაგრამ 

დაპირისპირება, 
საპირისპირო აზრის 
გადმოცემა 

მე მინდა ინგლისში წავიდე, 
მაგრამ ინგლისური არ ვიცი. მე 
არ ვიცი ისინი რას აკეთებენ, 
მაგრამ მე ეს არ მომწონს. 

ზმნა 
სვლა ზმნის 
გამომხატველი 
ფორმები 

სვლა ზმნის 
ფორმები 

მე მივდივარ სკოლაში. გუშინ 
წავედი ფოსტაში. ხვალ წავალ 
ბაზარში. 

ნაწილაკი უნდა ნაწილაკი 
ვალდებულების, 
აუცილებლობის 
გამოხატვა 

შენ უნდა წახვიდე სკოლაში. მე 
უნდა წავიდე უნივერსიტეტში. 
ნანა უნდა წავიდეს 
ბიბლიოთეკაში. 

ზედსართავი 
სახელი 

ზედსართავი 
სახელის ხარისხის 
ფორმა 

შედარება-
შეფარდება 

ეს უფრო დიდი სახლია, ვიდრე 
ის (სახლი). ეს ყველაზე დიდი 
სახლია მთელ ქალაქში. 

ზმნიზედა 

ვითარებითი 
ბრუნვა როგორობის 
(ვითარების) 
გამოსახატავად 

როგორობის 
გამოხატვა 

ნანა კარგად მუშაობს. ძალიან 
ცუდად ვარ. 

სახელთა ბრუნება სახელთა კუმშვა 

ნათესაობითის, 
მოქმედებითისა 
და ვითარებითი 
ბრუნვის ფორმებით 
სახელთა გადმოცემა 

ალუბლის წვენი. სტუმრის 
ოთახი. ფანქრით დახატული. 
მეგობრის აზრი. მეგობრად 
გახდომა, მასწავლებლებად 
მუშაობა. სტუმრები მოვიდნენ. 
ფანქრები ვიყიდე. ესენი ჩემი 
მეგობრები არიან. 
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სახელთა ბრუნება სახელთა კვეცა. 

ნათესაობითისა 
და მოქმედებითი 
ბრუნვის ფორმებით 
სახელთა გადმოცემა 

კლდის ნაპირი, ხის სახლი, მთის 
ფერდობი მზით გამთბარი, გზით 
გადასვლა 

შორისდებული ყოჩაღ 
შორისდებული. 

წახალისების, 
მოწონების 
გამოხატვა 

ყოჩაღ, კარგია! ყოჩაღ, კარგად 
მოიქეცი! 

თანდებული 
გამო 
თანდებულიანი 
ფორმა 

მიზეზის გამოხატვა 

ავადმყოფობის გამო 
გაკვეთილებზე არ ვიყავი.  დიდი 
ყინვების გამო მეცადინეობა 
შეწყდა. 

თანდებული 
-თვის 
თანდებულიანი 
ფორმა 

დანიშნულების 
გამოხატვა 

ეს წერილი ნანასთვისაა. ეს კაბა 
ელენესთვის ვიყიდე. 

ზმნიზედა 
ვითარების 
ზმნიზედები: ნელა, 
სწრაფად, უკეთ... 

მოქმედების 
დახასიათება 

ეს მანქანა ძალიან ნელა დადის. 
მატარებელი ძალიან სწრაფად 
მოძრაობს. ამას მე უკეთ 
გავაკეთებ. 

ნაწილაკი უარყოფითი 
ნაწილაკი 

დაზუსტება 
უარყოფით 

კინოში შენც მოდიხარ, არა? 
მოდიხარ, არა? ხვალ სკოლაში 
შენც იქნები, არა? 

ნაწილაკი ნაწილაკი ხომ დაზუსტება 
დადასტურებით 

ხომ მოდიხარ? ხომ იქნები ხვალ 
სკოლაში? 

ზედსართავი 
სახელი 

ზედსართავი 
სახელი, ზმნა 

კმაყოფილების 
გამოხატვა 

სასიამოვნოა. ძალიან 
სასიამოვნოა. ჩემთვის ძალიან 
სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. 
კმაყოფილი ვარ. ძალიან 
კმაყოფილი ვარ თქვენი 
გაცნობით. 

ზედსართავი 
სახელი 

ზედსართავი 
სახელი, ნაწილაკი ემოციის გამოხატვა რა კარგია. რა ცუდია.  რა 

სამწუხაროა. რა სასიხარულოა. 

ზმნა ზმნა, ნაწილაკი დამოკიდებულების 
გამოხატვა არ მიყვარს. ვერ ვიტან. 

ზმნა მისალმების ფორმა მისალმება მოგესალმებით. 

ზმნა მადლიერების 
ფორმები მადლიერება 

მადლიერი ვარ.  მადლობელი 
ვიქნები. მადლობას 
მოგახსენებთ. 

ზმნა მოკითხვის ფორმა მოკითხვა მომიკითხეთ ნანა.
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B1

გრამატიკული 
კატეგორიები 

სისტემური 
გრამატიკა 

ფუნქციური 
გრამატიკა მაგალითები 

თანდებული 
-ში თანდებულიანი 
ფორმები დროის 
გამოსახატავად 

დროის მონაკვეთის 
მითითება 

ხუთ წუთში. ერთ საათში. ორ 
თვეში. სამ წელიწადში. 

სახელთა ბრუნება 
მოქმედებითი 
ბრუნვა 

მოქმედებითი 
ბრუნვის ფორმა 
დროის გამოხატვის 
ფუნქციით 

დროის მონაკვეთის 
მითითება 

ხუთი წუთით გავალ. ორი თვით 
მივდივარ. დიდი ხნით არ 
ვიქნები. ცოტა ხნით გავდივარ. 

ზმნა
ზმნის კილო 

კავშირებითი კილოს 
ფორმათა წარმოება 

სასურველი 
მოქმედების 
გამოხატვა 

მე მინდა ფოტოაპარატი 
მქონდეს. ძალიან მინდა ძმა 
მყავდეს. ნეტავ დიდი სახლი 
მქონდეს! 

ზმნა
ზმნის კილო 

კავშირებითი 
კილო პირობით 
წინადადებაში 

სასურველი 
მოქმედების 
გამოხატვა 

დრო რომ მქონდეს, 
ვიმოგზაურებდი. ფული რომ 
მქონდეს, დიდ სახლს ვიყიდდი. 
შესაძლებლობა რომ მქონდეს, 
ამას გავაკეთებდი. 

ნაწილაკი
მწკრივი 

უარყოფის 
გამომხატველი არ 
ნაწილაკი ზმნის 
სხვადასხვა მწკრივის 
ფორმებთან 

უარყოფა, 
კატეგორიული 
უარყოფა და 
უარყოფითი 
შედეგის ამოხატვა 

ეს წიგნი არ წავიკითხე, იმიტომ 
რომ არ მომწონს. მე ეს სტატია არ 
წამიკითხავს, მიტომ რომ დრო არ 
მქონდა. დავალება არ დავწერე, 
იმიტომ რომ ვერ გავიგე. 
დავალება არ დამიწერია, იმიტომ 
რომ ვერ გავიგე. 

ზმნა თავაზიანი ფორმები თავაზიანი ფორმა 
შეთავაზებისას 

– რა გინდა? – რა გინდათ? – რა 
გნებავთ? 

ზმნა თავაზიანი ფორმები თავაზიანი ფორმა 
შეთავაზებისას აი, მენიუ, ინებეთ! რას ინებებთ? 

ზმნა
საწყისი 

მინდა ზმნის 
კონსტრუქციები 
(მინდა ზმნა 
საწყისთან) 

სურვილის 
გამოხატვა 

მე მინდა ხილის ყიდვა. გინდა 
კინოში წასვლა? 

თანდებული -ზე, -ში 
თანდებულები 

ადგილმდებარეო-
ბის, მყოფობის 
აღნიშვნა 

კრებაზე ვიყავი. თათბირზე 
ყველა თანამშრომელი იყო. 
წიგნის ფესტივალზე მინდა 
წასვლა. გამოფენაზე მივდივარ. 
ამ სპექტაკლზე დასწრება ძალიან 
მინდა. (მაგრამ: თეატრში ვიყავი, 
ოპერაში / კინოში მივდივარ) 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 
ბრუნება 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელის 
ბრუნება 

ჩვენება, მითითება, 
აღნიშვნა (ირიბ 
ბრუნვებში, 1 პირთან 
ახლომყოფი) 

ეს ფილმი ძალიან მომწონს. ამ 
ფილმის ნახვა ძალიან მინდა. 
ეს კაცი ჩემი მეზობელია. ამ 
კაცს ვიცნობ. ამ კაცის და ჩემი 
მეგობარია. ამ კაცით ყველა 
ამაყობს. 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 
ბრუნება 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელის 
ბრუნება 

ჩვენება, მითითება, 
აღნიშვნა (ირიბ 
ბრუნვებში, მე-2 
პირთან ახლომყოფი) 

ეგ ბიჭი ვინ არის? – ეგ ბიჭი ჩვენი 
მეზობელია. მაგ ბიჭს ვიცნობ. მაგ 
ბიჭის და ჩემი მეგობარია... 
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ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 
ბრუნება 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელის 
ბრუნება 

ჩვენება, მითითება, 
აღნიშვნა (ირიბ 
ბრუნვებში, მე-3 
პირთან ახლომყოფი) 

ის კაცი ჩემი მეზობელია. იმ 
კაცმა თქვა. იმ კაცს არ ვიცნობ. იმ 
კაცის და ჩემი მეგობარია... 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 
ბრუნება 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელის 
ბრუნება 

ჩვენება, მითითება 
(ჩვენებითი 
ნაცვალსახელების 
ცალკე გამოყენება) 

ეს ამბობს. ამან თქვა. ამას 
ვეუბნები. ამის ძმას ვიცნობ. 
ამით ვამაყობთ. ამად არ ღირს. 
ეგ ამბობს. მაგან თქვა. მაგას 
ვეუბნები. მაგის ძმას ვიცნობ. 
მაგით ვამაყობთ.მაგად არ ღირს. 
ის ამბობს. იმან თქვა. იმას 
ვეუბნები. იმის ძმას ვიცნობ. 
იმით ვამაყობთ. იმად არ ღირს. 

კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელი 
მსაზღვრელ–
საზღვრული 

კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელის 
ბრუნება 
არსებითთან ერთად 

კუთვნილების 
გამოხატვა 
(კუთვნილებითი 
ფორმები სხვადასხვა 
ბრუნვის ფორმით) 

ჩემი ძმა უნივერსიტეტში 
სწავლობს ჩემმა ძმამ 
უნივერსიტეტი დაამთავრა. 
ჩემს ძმას უნივერსიტეტი ჯერ 
არ დაუმთავრებია. ეს ჩემი ძმის 
წიგნია. მე ჩემი ძმით ვამაყობ. 
ჩემ ძმად მიმაჩნიხარ. ჩემო 
ძმაო, ყველაფერი ისე არ ხდება, 
როგორც ჩვენ გვინდა. 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 

ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 
ზედსართავის 
შემცვლელად 

იგივეობის, 
იდენტობის ჩვენება 

ასეთი სათვალე გაქვთ? ისეთი 
პიჯაკი მინდა. მასეთი საათი 
უნდა ვიყიდო. 

ნაცვალსახელი უარყოფითი 
ნაცვალსახელი 

უარყოფა 
პიროვნების 
მითითებით 

ოთახში არავინ არ არის. არავინ 
არ იტყვის უარს. 

ზმნიზედა უარყოფითი 
ადგილის ზმნიზედა 

უარყოფა ადგილის 
მითითებით 

არსად არ ვყოფილვარ 
ზაფხულში. სად მიდიხარ? – 
არსად, ვსეირნობ. 

ნაცვალსახელი უარყოფითი 
ნაცვალსახელი 

უარყოფა საგნის 
მითითებით 

არაფერი არ მინახავს. აქ არაფერი 
არ არის. არაფერი არ ვიცი. 

ზმნიზედა უარყოფითი დროის 
ზმნიზედა 

უარყოფა დროის 
მითითებით 

არასოდეს/არასდროს არ 
ვყოფილვარ პარიზში. არასოდეს 
არ თქვა ‘არასოდეს’! 

ნაწილაკი უარყოფითი 
ნაწილაკი ვერ 

შესაძლებლობის 
არქონა 

დავალება ვერ დავწერე. ტექსტი 
ვერ ვისწავლე. სკოლაში ვერ 
წავედი. 

ზმნა
მწკრივები 

ამბობს (თქმა) 
ზმნის უღლების 
თავისებურებანი 

ობიექტისადმი 
მიმართული 
მოქმედება 

ამბობს – იტყვის – თქვა – არ 
უთქვამს. ეუბნება – ეტყვის 
– უთხრა – არ უთქვამს ზაზა 
არ ამბობს სიმართლეს – ზაზა 
არ ეუბნება მასწავლებელს 
სიმართლეს. ზაზა იტყვის 
სიმართლეს – ზაზა 
მასწავლებელს სიმართლეს 
ეტყვის. ზაზამ არ თქვა 
სიმართლე – ზაზამ არ უთხრა 
მასწავლებელს სიმართლე. ზაზას 
სიმართლე არ უთქვამს – ზაზას 
მასწავლებლისთვის სიმართლე 
არ უთქვამს. 
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ზედსართავი 
სახელი 

ზედსართავი 
სახელის ხარისხის 
ფორმა 

შედარება-
შეფარდება 

ეს სახლი დიდია. ეს მოდიდო 
სახლია, დიდი სახლი არ არის. ეს 
ამ სოფელში უდიდესი სახლია. 

თანდებული –კენ თანდებული მიმართულების 
ჩვენება 

მე სკოლისაკენ მივდივარ. ნატა 
ტყისკენ წავიდა. 

ნაცვალსახელი კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელი 

კუთვნილების 
გამოხატვა 

ნათიამ თავისი წიგნი მათხოვა. 
ნათიამ მისი წიგნი მათხოვა. 

ზედსართავი 
სახელი ნაწილაკი 

ზედსართავი სახელი 
დადსტურებითი 
ნაწილაკის 
ფუნქციით 

დადასტურების, 
თანხმობის 
გამოხატვა 

კარგი, აუცილებლად მოვალ. 
კარგი, ხვალ მოიტანე წიგნი. 
კარგი, ასე გავაკეთოთ! 

კავშირი მაქვემდებარებელი 
კავშირი იმიტომ მიზეზის გამოხატვა 

ვერ ვისწავლე ტექსტი, რადგან 
წიგნი არ მქონდა. რადგან არ 
მოხვედი, მეც მალე წავედი. 
რადგან შენ არ აკეთებ, მაშინ მე 
გავაკეთებ. 

ნაცვალსახელი ნაცვალსახელი რა 
მოწონების, 
აღტაცების 
გამოხატვა 

რა ლამაზია! რა კარგია! რა 
სასიამოვნოა! რა მშვენიერია! 

ჩართული ჩართული (მე მგონი, 
მე მგონია) 

საკუთარი აზრის, 
დამოკიდებულების 
გამოხატვა 

მე მგონი / მე მგონია ეს კარგი 
არაა! მე მგონი, ასე სჯობს! მე 
მგონი, შენ მართალი არ ხარ. 

თანდებული შესახებ თანდებული 
რაიმეს, ვინმეს 
თაობაზე აზრის 
გამოხატვა 

ეს წიგნი არის ერთ ბიჭზე. შენ რა 
აზრის ხარ ახალ კომპიუტერზე? 
ეს კინო ერთ ბედნიერ წყვილზეა. 
მე ბევრს ვფიქრობ ამ წიგნზე. 

შორისდებული შორისდებული აბა წაქეზების გამოხატვა აბა, შენც ასე მოიქეცი! აბა, 
გაიმეორე! აბა, თქვი! 

მოდალობა
ზმნა 

შეიძლება ზმნის 
მოდალური 
მნიშვნელობა 

ნებართვის აღება 

შეიძლება გავაგრძელო? 
შეიძლება ეს წიგნი ავიღო? 
შეიძლება გარეთ გავიდე? 
შეიძლება გკითხოთ? 

მოდალობა
ზმნა 

შეგიძლიათ ზმნის 
მოდალური 
მნიშვნელობა 

თხოვნა 
შეგიძლიათ მითხრათ, რა არის 
ეს? შეგიძლიათ მომაწოდოთ ჩემი 
პალტო? 

მოდალობა 
ნაწილაკი 

ხომ ნაწილაკი 
თავაზიანობის 
გამომხატველ 
კონსტრუქციებში 

შეთავაზება ჩაი ხომ არ გნებავთ? ყავას ხომ არ 
ინებებთ? 

ზმნა ზმნა გილოცავთ მილოცვა 

გილოცავთ ახალ წელს! მრავალს 
დაესწარით! გილოცავთ შვილის 
შეძენას, დაოჯახებას. გილოცავთ 
დაბადების დღეს! გისურვებთ 
ჯანმრთელობას და დიდხანს 
სიცოცხლეს. 

ნაწილაკი ალბათ ნაწილაკი დაეჭვების, 
ვარაუდის გამოხატვა 

აქ არ არის, ალბათ ჯერ არ 
მოსულა. ალბათ წამოსვლას 
ვერ შეძლებს. ალბათ არ იცის ეს 
ამბავი. 

ზმნა ზმნისწინი 

სრული ასპექტის 
გამოხატვა 
ზმნისწინის 
დართვით 

მოქმედების 
დასრულება-
დაუსრულებლობის 
გამოხატვა 

მე დავალებას ვწერ – მე 
დავალებას დავწერ. გუშინ 
მთელი დღე ვწერე – გუშინ 
დავალება დავწერე. 
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მოდალობა 
კავშირებითი კილო გთხოვთ ზმნა თხოვნა 

გთხოვთ, დამეხმაროთ! 
გთხოვთ, გაიმეოროთ! გთხოვთ, 
გამათავისუფლოთ! გთხოვთ, 
მითხრათ! 

მოდალობა
ზმნა 

მგონი(ა) ზმნის 
მოდალური 
ნიუანსები 

ვარაუდის გამოხატვა 

მე მგონი, ეს უკვე ვთქვი, ალბათ 
თქვენ ვერ გაიგეთ. მე მგონი, 
მაგისტრატურაში სწავლას 
გავაგრძელებ. არა მგონია, ეს 
კარგი იყოს. არა მგონია, ასე 
ფიქრობდეს. როგორ გგონია, 
კარგი ამინდი იქნება? – არა 
მგონია, კარგი ამინდი იყოს. // 
მგონი, კარგი ამინდი იქნება. 

ზმნა მიხარია, მწყინს, 
მეშინია ზმნები 

ემოციების 
გამოხატვა 

ძალიან მიხარია თქვენი 
წარმატება! ეს კარგი ამბავი 
ყველას უხარია. მწყინს, რომ 
თქვენ ჩვენთან აღარ იმუშავებთ. 
მე ძაღლის ძალიან მეშინია. 

ზედსართავი 
სახელი 

ზედსართავი 
სახელის ხარისხის 
ფორმები 

დაპირისპირება და 
შედარება-შაფარდება 

ეს კარგი კაბაა, მაგრამ ის 
უკეთესია. ეს კალამი ცუდია, არ 
წერს, მაგრამ ის კალამი უარესია, 
გატეხილია. 

შესიტყვება იმედი მაქვს 
ფრაზეოლოგიზმი იმედის გამოხატვა 

იმედი მაქვს, ყველაფერი 
კარგად იქნება. იმედი 
მაქვს, ყველაფერზე კარგად 
დაფიქრდები. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

მაპირისპირებელი 
კავშირი ხან რთულ 
წინადადებაში 

მოვლენათა 
ცვალებადობა 

ხან წვიმდა, ხან მზე 
გამოანათებდა. ხან იცინოდა, 
ხან ჩაფიქრებული შესცქეროდა 
მოსაუბრეს. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

მაპირისპირებელი 
კავშირი ან რთულ 
წინადადებაში 

არჩევითობა 

ან ეს ჩანთა წაიღე, ან ის. ან 
იმეცადინე, ან დაიძინე. ან 
ცეკვაზე იარე, ან მუსიკაზე, 
ორივეს ერთად ვერ შეძლებ. ან 
ბოლომდე მითხარი სათქმელი, 
ან საერთოდ ნუ მეუბნები. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

კავშირები 
არა მარტო ... 
არამედ რთულ 
წინადადებაში 

დამატებითი 
მითითება 
დაპირისპირებით 

პროექტით კმაყოფილნი 
დარჩნენ არა მარტო 
თანამშრომლები, არამედ 
მოწვეული სპეციალისტებიც. 
არა მარტო ჩვენ, არამედ მთელი 
სკოლაა გახარებული თქვენი 
წარმატებით. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

კავშირები როგორც 
... ისე რთულ 
წინადადებაში 

საგნების / პირების 
ჩამოთვლა 
გაერთიანებით 

როგორც თანამშრომლები, ისე 
მოწვეული სპეციალისტები 
კმაყოფილნი დარჩნენ პროექტის 
განხილვით. როგორც ჩვენ, ასვე 
ჩვენი პარტნიორებიც აღნიშნავენ 
პროექტის დადებით მხარეს. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

კავშირები თან 
... თან რთულ 
წინადადებაში 

მოქმედების 
თანდართულობა 

თან წერდა, თან ლაპარაკობდა. 
გოგონა თან უკრავდა, 
თან მღეროდა. მაკა თან მე 
მელაპარაკებოდა, თან ყავას 
ადუღებდა. 
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კავშირი
რთული 
წინადადება 

“კი” კავშირი რთულ 
წინადადებაში 

საგანთა ან 
მოვლენათა 
დაპირისპირება 

მე წავალ, შენ კი აქ დარჩი. შენ 
უკვე გადაწყვიტე, მე კი ამაზე 
ჯერ არც კი მიფიქრია. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

როდესაც წევრ–
კავშირი დროის 
გარემოებით 
დამოკიდებულ 
წინადადებაში 

დროითი მიმართება 

ისინი ამაზე ლაპარაკობდნენ, 
როდესაც სახლთან მანქანა 
გაჩერდა. როდესაც არ იცი, 
არც უნდა ილაპარაკო. როცა მე 
მოვალ, შენ მაშინ წადი. როცა შენ 
მეტყვი, მაშინ მოვალ. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

სადაც წევრ-
კავშირი ადგილის 
გარემოებით 
დამოკიდებულ 
წინადადებაში 

სივრცითი 
მიმართება 

ახლაც იქ იქნება, სადაც დატოვე. 
სადაც ახლა დიდი ტყეა, 
რამდენიმე საუკუნის წინ იქ 
სოფელი ყოფილა. სადაც შენ 
მეტყვი, მეც იქ მოვალ. სადაც 
გინდა, იქ შევხვდეთ. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

ვინც წევრ-კავშირი 
ქვემდებარულ 
დამოკიდებულ 
წინადადებაში 

მოქმედ პირზე 
მითითება 

აქ არის ის, ვინც ეს საქმე დაიწყო. 
ის, ვინც ამას ამბობს, ალბათ 
ბევრს არ ფიქრობს. ის, ვინც ამას 
შეძლებს, ნამდვილი გმირია. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

რაც წევრ-კავშირი 
ქვემდებარულ 
დამოკიდებულ 
წინადადებაში 

ობიექტზე მითითება 

გავიგე ის, რაც აქამდე არ 
ვიცოდი. გააკეთე ის, რასაც 
გეუბნები. კარგად გაიგე ის, რაც 
გითხარი. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

რომელიც 
წევრ-კავშირი 
განსაზღვრებით 
დამოკიდებულ 
წინადადებაში 

ობიექტის 
განსაზღვრა 

ის კაცი, რომელიც გუშინ ქუჩაში 
შემხვდა, ჩემი მეზობელი იყო. ის 
წიგნი, რომელიც მე მოგეცი, ჩემი 
არ იყო. ძალიან გთხოვ, მომეცი 
ის გაზეთი, რომელშიც სტატიაა 
უნივერსიტეტზე. 

კავშირი
რთული 
წინადადება 

ისეთი ... როგორიც 
კავშირები 
განსაზღვრებით 
დამოკიდებულ 
წინადადებაში 

იდენტობა, იგივეობა 

წვეულება სწორედ ისეთი 
გამოვითა, როგორიც მე 
მინდოდა. ეს კაბა ზუსტად 
ისეთია, როგორიც მინდოდა. 
ისეთი პალტო მინდა მიყიდო, 
როგორიც დაგიხატე. როგორიც 
მე მომწონს, ისეთი შარვალი 
მიყიდე. 

ზმნა
ზმნისწინი 

ზმნისწინიანი 
ფორმები, რთული 
ზმნისწინები 

ორიენტაციის 
გამოხატვა, 
მეორე პირისკენ 
მიმართული 
ორიენტაცია 

პაატა ზემოთ ამოვიდა. ნიკა 
ეზოში ჩამოვიდა. მაია ოთახში 
შემოვიდა. კახა ოთახიდან 
გამოვიდა. ლია ქუჩაზე 
გადმოვიდა. ბაია კინოში 
წამოვიდა. 

ზმნა ზმნა: აკრძალულია აკრძალვა 
ხელის შეხება აკრძალულია! 
ხმაური აკრძალულია! მოწევა 
აკრძალულია! 

ზმნა ზმნა: მაინტერესებს ინტერესის 
გამოვლენა 

მაინტერესებს. ძალიან 
მაინტერესებს. არ მაინტერესებს. 
სრულიად არ მაინტერესებს. 

ნაწილაკი ნაწილაკი: მაინც გადაწყვეტილების 
მიღება 

წვიმს, მაგრამ მაინც წავალ 
პარკში. არ მცალია, მაგრამ მაინც 
მოდი ცოტა ხნით. 
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ნაწილაკი ნაწილაკი: მერე განურჩევლობა, 
სულერთია 

მერე რა... მერე რა, რომ გვიან 
იწყება, მაინც წავიდეთ. მერე რა, 
რომ წიგნი არ მოგიტანია, არა 
უშავს, მაინც დავიწყოთ. 

ზმნა ზმნა: იცი თავისუფალი 
არჩევანი შენ იცი, რა უნდა გააკეთო. 

ზმნა შედგენილი 
შემასმენელი 

თავისუფალი 
არჩევანი შენი ნებაა, რას გადაწყვეტ. 

მოდალობა მოდალური 
ნაწილაკი 

ერთობლივი 
მოქმედების 
შეთავაზება 

მოდი, წავიდეთ. მოდი, ერთად 
ვიმეცადინოთ. 

ზმნა ზმნა: გადაწყვეტა გადაწყვეტილების 
მიღება 

რა გადაწყვიტეთ? 
გადავწყვიტეთ, მივდივართ. 
ჯერ არ გადაგვიწყვეტია. მალე 
გადავწყვეტთ. 

ზმნა ზმნა: შეთანხმება შეთანხმება 

როგორ შევთანხმდით? ბიჭები 
შეთანხმდნენ. ერთ საკითხზე 
უკვე შევთანხმდით. ამაზე 
ხვალ შევთანხმდებით. ჯერ არ 
შევთანხმებულვართ, მაგრამ 
ყველაფერზე შევთანხმდებით. 

ზმნა ზმნა: იცოდა ფაქტის გარკვევა, 
დაზუსტება 

თქვენ იცოდით ეს? მათ იცოდნენ 
ეს? 

მოდალობა ნაწილაკი 
თხოვნა 
შესაძლებლობის 
შესახებ 

იქნებ გააკეთოთ. იქნებ მალე 
დაასრულოთ. იქნებ შეძლოთ 
ამის გაკეთება. 

ნაწილაკი ნაწილაკი დათანხმება კი, ბატონო. როგორ არა.
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გრამატიკული 
კატეგორიები 

სისტემური 
გრამატიკა 

ფუნქციური 
გრამატიკა მაგალითები

ნათესაობითი 
ბრუნვა
ზმნიზედა 

ნათესაობითი 
ბრუნვის ფორმა 
+ ზმნიზედა 
განმავლობაში 

დროის მონაკვეთის 
მითითება 

ერთი საათის განმავლობაში 
სამსახურში არ ვიქნები. ორი 
წლის განმავლობაში ეს პროექტი 
მომზადდება.

ზმნა
ზმნის გვარი 

ვნებითი გვარის 
წარსული და 
მომავალი დროის 
ფორმები 

პასიური 
მოქმედების 
გამოხატვა 

სახლი აშენდა ახალი კომპანიის 
მიერ. ეს პროექტი მომზადდება 
ამ ჯგუფის მიერ. ეს პროექტი 
ორი წლის განმავლობაში 
მომზადდება. ვალდებულებები 
არ შესრულდა.

ზმნა თავაზიანობის 
გამოხატვა 

თავაზიანი ფორმა 
შეკითხვისას 

რა თქვი? – რა თქვით? – რა 
ბრძანეთ? რა ბრძანეთ? კარგად 
ვერ გავიგე.

ზმნა თავაზიანობის 
გამოხატვა 

თავაზიანი მიმართვა 
გაკვირვებისას 

რას ამბობ! – რას ამბობთ! – რას 
ბრძანებთ! რას ბრძანებთ! ეს რა 
სალაპარაკოა!

ზმნა თავაზიანობის 
გამოხატვა 

თავაზიანი ფორმა 
შეთავაზებისას 

მოგიტან, მოგცემ – მოგართმევთ! 
რა მოგართვათ? ჩემს წიგნს ხვალ 
მოგართმევთ.

ზმნა თავაზიანობის 
გამოხატვა 

ჭამის გამომხატველი 
თავაზიანი ფორმა 

რას მიირთმევთ? – დიდი 
მადლობა, უკვე გეახელით! 
მიირთვით ხილი. – დიდი 
მადლობა, უკვე გეახელით.

ზმნა თავაზიანობის 
გამოხატვა 

მოსვლის 
გამომხატველი 
თავაზიანი ფორმა 

ხვალ ორ საათზე მოხვალთ? – 
დიახ, აუცილებლად გეახლებით!

სახელთა ბრუნება 
კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელები 

მსაზღვრელ-
საზღვრულის 
ბრუნება 
(კუთვნილებითი 
ნაცვალსახელი ჩემი 
+ საზღვრული) 

კუთვნილებისა და 
მახასიათებელი 
ნიშნის გამოხატვა 
სახელთან 

ჩემი ახალი ბინა ძალიან 
ლამაზია. ჩემს ახალ ბინაში მალე 
გადავალ ეს ჩემი ახალი ბინის 
გასაღებია.

ნაცვალსახელი 

ზუსტად + 
ჩვენებითი 
ნაცვალსახელი 
ასეთი/ისეთი 

სრული იდენტობის 
ჩვენება 

ზუსტად ასეთი პიჯაკი მინდა. 
შენ რომ ფოტოაპარატი გაქვს, 
ზუსტად ისეთი მინდა ვიყიდო.

ნაცვალსახელი 
უარყოფითი 
ნაცვალსახელი 
ვერავინ. 

უარყოფა 
პიროვნების 
მითითებითა და 
შესაძლებლობის 
განსაზღვრით 

ქალაქში ვერავინ ვერ ვნახე. 
ვერავინ ვერ ვიპოვე. მე აქ 
ვერავის ვერ ვხედავ.

ნაცვალსახელი უარყოფითი 
ზმნიზედა ვერსად 

უარყოფა ადგილის 
მითითებით და 
შესაძლებლობის 
განსაზღვრით 

მე ახლა ვერსად ვერ წავალ. 
ვერსად ვერ ვიპოვე ეს წიგნი.

ნაცვალსახელი 
უარყოფითი 
ნაცვალსახელი 
ვერაფერი 

უარყოფა საგნის 
მითითებით და 
შესაძლებლობის 
განსაზღვრით 

ვერაფერი ვერ გავიგე. ვერაფერს 
ვერ გეტყვი.

B2
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ნაცვალსახელი 

უარყოფითი 
ზმნიზედა 
ვერასოდეს /
ვერასდროს 

უარყოფა დროის 
მითითებით და 
შესაძლებლობის 
განსაზღვრით 

ვერასოდეს/ვერასდროს ვერ 
ვნახე ეს მუზეუმი. ვერასდროს 
ვერ წავედი რომში.

ნაცვალსახელი 
უარყოფითი 
ნაცვალსახელი 
ნურავინ 

უარყოფა 
პიროვნების 
მითითებითა და 
აკრძალვით 

ნურავინ ნუ დააკაკუნებს! ამ 
ამბავს ნურავის ნუ ეტყვი!

ზმნიზედა უარყოფითი 
ზმნიზედა ნურსად. 

უარყოფა ადგილის 
მითითებით და 
აკრძალვით 

ნურსად ნუ წახვალ! აქ ნურსად 
ნუ ეძებ, არა არის!

ნაცვალსახელი 
უარყოფითი 
ნაცვალსახელი 
ნურაფერი 

უარყოფა საგნის 
მითითებით და 
აკრძალვით 

ნურაფერს ნუ იტყვი! ნურაფერზე 
ნუ იდარდებ!

ზმნიზედა 
უარყოფითი 
ზმნიზედა 
ნურასოდეს 

უარყოფა დროის 
მითითებით და 
აკრძალვით 

ნურასოდეს ნუ იტყვი ტყუილს! 
ნურასოდეს ნუ წახვალ მარტო!

ნაწილაკი 
მოდალობა 

მოდალური ფორმა 
უნდა 

ვალდებულება, 
მოვალეობა, 
აუცილებლობა 

ანამ ეს ლექსი უნდა ისწავლოს. 
ეს დავალება უნდა დაწერო. ეს 
არ უნდა გააკეთო.

ზმნიზედა 
დროის ზმნიზედები: 
ზოგჯერ, ხშირად, 
იშვიათად 

მოქმედების 
ინტენსივობა. 

ზოგჯერ ვნახულობ 
ჩემს კლასელებს. ჩემს 
თანამშრომლებს ხშირად 
ვნახულობ. ჩემს თანაკურსელებს 
იშვიათად ვნახულობ.

თანდებული 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

თანდებული 
მიმართ ნათესაობით 
ბრუნვასთან 

დამოკიდებულება 
ვინმესთან, 
რაიმესთან 

მე ჩემი მასწავლებლის მიმართ 
კარგად ვარ განწყობილი. ჩემ 
მიმართ მისი დამოკიდებულება 
არ მომწონს.

ზმნიზედა ვითარების 
ზმნიზედები 

მოქმედების 
დახასიათება 

ოთახში განუწყვეტლივ 
ისმოდა ხმაური. მატარებელი 
შეუჩერებლივ მიქროდა. თუ 
შეიძლება, დაუყოვნებლივ 
გამოცხადდით ბანკში.

ასპექტი სრული და უსრული 
ასპექტი 

მოქმედების სახე: 
დასრულებული, 
დაუსრულებელი 

გურამი წერილს წერს. ანამ 
წერილი გუშინ დაწერა. სალომე 
ხვალ დაწერს წერილს.

ზმნა
მწკრივები 

წარსული დროის 
გამომხატველი 
ზმნის მწკრივები: 
უწყვეტელი, 
წყვეტილი, პირველი 
თურმეობითი 

წარსულში 
მომხდარი 
მოქმედების სახეები: 
დაუსრულებელი, 
დასრულებული, 
შედეგობითი 

გუშინ დავალებას ვწერდი. 
გუშინ დავალება დავწერე. გუშინ 
დავალება არ დამიწერია.

ზმნა
პირი 

სუბიექტური და 
ობიექტური წყობა მთქმელის პოზიცია 

მე ნიკას ვუთხარი ყველაფერი. 
– ნიკამ მე ყველაფერი მითხრა. 
ამ ბიჭს მე ვიცნობ – ეს ბიჭი მე 
მიცნობს. მე მას წერილს ვწერ – 
ის მე წერილს მწერს.

თანდებული 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

თანდებული 
გამო ნათესაობით 
ბრუნვასთან 

მიზეზის გამოხატვა 
ავადმყოფობის გამო სკოლაში 
არ ვიყავი. დიდი სიცხის გამო 
სკოლებში სწავლა შეწყდა.



ნინო შარაშენიძე

21

თანდებული 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

თანდებული 
მიერ ნათესაობით 
ბრუნვასთან. 

მოქმედი პირის, 
შემსრულებლის 
გამოხატვა 

მეცნიერის მიერ ჩატარებული 
სამუშაო. მხატვრის მიერ 
დახატული სურათი. 
მშენებლების მიერ აშენებული 
სახლი.

თანდებული 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

თანდებული 
გარდა ნათესაობით 
ბრუნვასთან 

გამორიცხვა 
იქ ყველა იყო, ჩემი 
მასწავლებლის გარდა. ჩემ გარდა 
ეს ყველამ გაიგო.

თანდებული 
მიცემითი ბრუნვა 

თანდებული 
შორის მიცემით 
ბრუნვასთან 

მდებარეობა 
ორ ქალაქს შორის დიდი ტბაა. 
ორ წერტილს შორის მანძილი 
ათი სანტიმეტრია.

თანდებული 
მიცემითი ბრუნვა 

თანდებული 
შორის მიცემით 
ბრუნვასთან 

დროის შუალედი 

შესვენება გაკვეთილებს შორის 
თხუთმეტი წუთია. სამსახურში 
არ ვიქნები ორ საათსა და ხუთ 
საათს შორის.

თანდებული 
მიცემითი ბრუნვა 

თანდებული 
შორის მიცემით 
ბრუნვასთან 

მიმართება ორ პირს 
შორის 

მეგობრებს შორის დიდი 
უსიამოვნებაა. ამხანაგებს შორის 
გაუგებრობა მოხდა.

ზმნიზედა 
ზედსართავი 
სახელის ფუნქციით 

ზედსართავი 
სახელი შუა 
(დამაზუსტებელი 
მნიშვნელობით) 

თანაბარ მანძილზე 
დაშორებული 
საგნების 
მდებარეობა 

შუა ქუჩაში. შუა მინდორში. შუა 
სახლში. შუა ზღვაში

შორისდებული შორისდებული ვაიმე მწუხარების 
გამოხატვა 

ვაიმე, ეს რა მოხდა! ვაიმე, ეს 
როგორ გააკეთე!

ზმნის კილო კავშირებითი კილო ნატვრის, ოცნების 
გამოხატვა 

რა კარგი იქნებოდა, დიდი სახლი 
რომ მქონდეს.

ზმნის კილო კავშირებითი კილო არარეალური 
პირობითი 

მე რომ მანქანა მყავდეს, ბევრს 
ვიმოგზაურებდი. მანქანა რომ 
მყავდეს, ფეხით არ ვივლიდი.

ჩართული ჩართული ჩემი 
აზრით 

დამოკიდებულების 
გამოხატვა 

ჩემი აზრით, ეს ძალიან კარგია. 
ჩემი აზრით, შენ არა ხარ 
მართალი.

ნაწილაკი
ირიბი ნათქვამი 

სხვათა სიტყვის 
-მეთქი ნაწილაკი 

პირველი პირის 
მიერ ნათქვამის 
განმეორება 

მე უკვე გითხარი, სამსახურში 
არ ვიყავი-მეთქი. რამდენჯერ 
გითხარი, დავალება დაწერე-
მეთქი.

ნაწილაკი
ირიბი ნათქვამი 

სხვათა სიტყვის 
-თქო ნაწილაკი 

მესამე პირის 
ნათქვამის 
(დაბარებულის) 
განმეორება 

ბებიას უთხარი, შენი მეზობელი 
მოვიდა-თქო.

ნაწილაკი
ირიბი ნათქვამი 

სხვათა სიტყვის -ო 
ნაწილაკი. 

ნათქვამის 
განმეორება 

მაიამ თქვა, ხვალ სახლში არ 
ვიქნებითო.

ზმნა
ქცევა 

საარვისო, სათავისო 
და სასხვისო ქცევა. 

მოქმედების 
დანიშნულება 

სახლს აშენებს. სახლს იშენებს 
– სახლს იშენებს თავისთვის. 
სახლს უშენებს მეზობელს – 
სახლს აშენებს მეზობლისთვის.

ზმნა
ქცევა 

სასხვისო ქცევა 
პირველ და მეორე 
ობიექტურ პირებთან 

პირველი / მეორე 
პირისთვის 
განკუთვნილი 
მოქმედება 

ხელოსანი სახლს მიშენებს 
– სახლს აშენებს ჩემთვის. 
ხელოსანი სახლს გიშენებს – 
სახლს აშენებს შენთვის.
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თანდებული 

–ვით 
თანდებულიანი 
ფორმები / ისეთი ... 
როგორც 

მსგავსება-
შედარების 
გამოხატვა 

ყვავილივით ლამაზი. ისეთი 
ლამაზია, როგორც ყვავილი.

ნაწილაკი ნაწილაკი თითქოს მიახლოებითი 
მსგავსება 

ისე გაიქცა, თითქოს ვინმე 
მისდევდა.

ნაწილაკი
ზმნა 

უწყვეტლის 
მწკრივი+ ხოლმე 
ნაწილაკი... 

მრავალგზისი 
მოქმედება 

ზაფხულში ტყეში დავდიოდით 
ხოლმე, ვთამაშობდით ხოლმე...

ნაწილაკი
ზმნა 

ყოველთვის + 
უწყვეტლის მწკრივი 

მრავალგზისი 
მოქმედება 

ყოველთვის მივდიოდით. 
ყოველთვის ვვარჯიშობდი. მე 
ყოველთვის ასე ვაკეთებდი.

ზმნიზედა ზმნიზედა -ობით 
დაბოლოებით 

დროისა და 
მოქმედების 
სიხშირის გამოხატვა 

საღამოობით ვსეირნობდით 
ხოლმე. ზაფხულობით 
ბორჯომში მივდიოდით. 
დილაობით რძეს ვსვამდი. 
კვირაობით ეკლესიაში 
დავდიოდით.

კავშირებითი კილო 
ნაწილაკი 

შეიძლება + 
კავშირებითი კილოს 
მომავლი დროის 
ფორმა 

მომავლის გეგმა, 
შესაძლებლობა 

ზაფხულში შეიძლება ინგლისში 
წავიდე. შეიძლება ხვალ 
ბიბლიოთეკაში წავიდე.

ნაწილაკი
მომავალი დრო 

ალბათ + მომავალი 
დროის ფორმა. 

მომავლის გეგმა, 
ალბათობა. 

ალბათ სახლში წავალ, უკვე 
გვიანია. ალბათ მალე დავიძინებ.

კავშირებითი კილო 
ნაწილაკი 

აუცილებლად + 
კავშირებითი კილოს 
მომავლი დროის 
ფორმა. 

მომავლის გეგმა, 
აუცილებლობა. 

აუცილებლად უნდა გავაკეთო 
ეს საქმე და მერე დავიძინებ. 
მარიამს აუცილებლად უნდა 
ვუთხრა სიმართლე.

ზმნა 

თავაზიანობის 
გამომხატველი 
ფორმები: მოხარული 
ვარ, სამწუხაროა, 
ძალიან ვწუხვარ... 

ემოციების 
გამოხატვა 

მოხარული ვარ, რომ თქვენ 
გნახეთ. სამწუხაროა, რომ თქვენ 
ასე ადრე მიდიხართ. ძალიან 
ვწუხვარ, ეს რომ მოხდა.

ზმნა ზმნა ვშიშობ შიშის გამოხატვა 
ვშიშობ, ეს არავისთვის კარგი 
არ იქნება. ვშიშობ, რომ ამისაგან 
არაფერი არ გამოვა.

ზედსართავი 
სახელი 

ზედსართავი 
სახელის ხარისხის 
ფორმა (მო– –ო 
წარმოება) 

ფერის გამოხატვა 

ეს ფერი ძალიან მომწონს 
– მოლურჯო-მოშავო. ეს 
მოწითალო ფერი ამ ოთახს 
ძალიან მოუხდება. ოთახი 
მოვარდისფრო საღებავით უნდა 
შევღებო.

ზმნა
ზმნის მწკრივები 

პირველი 
თურმეობითი 

უნახავი მოქმედების 
გამოხატვა 

ნუგზარს თურმე უკვე 
ყველაფერი გაუკეთებია. 
ლანას თურმე სახლში ჰქონია 
და არ სცოდნია. ანა თურმე 
მარიამს დახმარებია. ნანას 
თურმე ძმა ჰყოლია, მე არ 
ვიცოდი. თურმე გურამი 
მასწავლებელთან მისულა და 
თავისი პრობლემების შესახებ 
ყველაფერი უთქვამს.
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ზმნა 
მოაქვს ზმნის 
ფორმები და 
კონსტრუქციები 

მოაქვს ზმნის 
კონსტრუქციები 

ნანას დიდი ჩანთა მოაქვს. 
მარიამმა დიდი ჩემოდანი 
მოიტანა. დედამ შეიძლება ბევრი 
ხილი მოიტანოს. ნიკას ჩემთვის 
წიგნი მოუტანია.

ზმნა 
მიაქვს ზმნის 
ფორმები და 
კონსტრუქცია 

მიაქვს ზმნის 
კონსტრუქციები 

ანას დიდი კალათა მიაქვს. 
მამაჩემმა კომპიუტერი წაიღო 
ხელოსანთან. ნინომ ეს წიგნი 
შეიძლება წაიღოს სკოლაში.
ეკას ყვავილები წაუღია
მაკასთან.

ზმნა 
მიჰყავს ზმნის 
ფორმები და 
კონსტრუქცია 

მიჰყავს ზმნის 
კონსტრუქციები 

მასწავლებელს ბავშვები მიჰყავს 
ქსკურსიაზე. კოტე შვილს 
წაიყვანს თეატრში.
ანდრომ მეზობლის ბავშვი 
წაიყვანა გამოფენაზე.
მარიამს ძმა წაუყვანია საბავშვო 
ბაღში.

ზმნა
კონტაქტი 

შუალობითი 
კონტაქტი 

მოქმედებაში სხვა 
პირის ჩართვა, 
ზემოქმედება 

მაღაზიიდან პური მოვიტანე – 
მაღაზიიდან მეზობელს პური 
მოვატანინე. ეს საკითხი მე 
გადავწყვიტე -ეს საკითხი ანას 
მე გადავაწყვეტინე. დავითმა 
სიმართლე თქვა – დავითმა 
თავის მეგობარს სიმართლე 
ათქმევინა.

ნაცვალსახელი ნაცვალსახელი 
თვითონ / თავად 

მოქმედების თავად 
შესრულება 

მე თავად გადავწყვეტ. მე 
თვითონ გავაკეთებ.

თანდებული თანდებული –გან მიზეზის გამოხატვა ხე ყინვისაგან გახმა. სიცხისაგან 
ნუნუ ცუდად გახდა.

მოდალობა 

მოდალური 
ნაწილაკი უნდა + 
ზმნა კავშირებითი 
კილოს ფორმით 

მიზნის გამოხატვა 
პროდუქტისთვის მაღაზიაში 
უნდა წავიდე. ჩემთვის პალტო 
უნდა ვიყიდო.

სახელთა ბრუნება ვითარებითი 
ბრუნვის ფორმა მიზნის გამოხატვა 

ხვალ დილით სათევზაოდ უნდა 
წავიდეთ. კაცები ემზადებიან და 
სანადიროდ მიდიან, ბავშვები 
ფეხბურთის სათამაშოდ მიდიან. 
მე ბავშვის წასაყვანად მივდივარ. 
დილით მე პურის მოსატანად 
წავალ.

ნათესაობითი 
ბრუნვა
ზმნიზედა 

ნათესაობითი 
ბრუნვა + ზმნიზედა 
მიზნით 

მიზნის გამოხატვა 
ქალაქის დათვალიერების 
მიზნით ჯგუფი ექსკურსიაზე 
წავიდა.

განკერძოებული 
სიტყვები და 
გამოთქმები 

ჩართული 
ამასთანავე 

დამატებითი აზრის 
გამოხატვა 

ამასთანავე, ისიც უნდა 
გითხრათ, რომ ეს პროექტი არაა 
სრულყოფილი. ამასთანავე, 
გეტყვით, რომ აუცილებელია 
სპეციალური ლიტერატურის 
წაკითხვა ამ თემაზე.

განკერძოებული 
სიტყვები და 
გამოთქმები 

მოდალური სიტყვა 
აგრეთვე 

დამატებითობის 
გამოხატვა 

აგრეთვე სასურველია ამ 
საკითხზე წაიკითხოთ 
დამატებითი ლიტერატურა.
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ზმნიზედა 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

ზმნიზედა გარეშე 
ნათესაობითის 
ბრუნვის ფორმასთან 

ვინმეს ან რაიმეს 
დაუსწრებლობის 
/არარსებობის 
გამოხატვა 

კრება არ შეიძლება დავიწყოთ 
ჩვენი დირექტორის გარეშე. 
მე თანამშრომლების გარეშე 
ვერაფერს ვერ გადავწყვეტ. ამ 
წიგნის გარეშე მე არ შემიძლია 
მუშაობის დაწყება.
თქვენი თანხმობის გარეშე 
პროექტზე მუშაობას ვერ 
დავიწყებთ.

ნაწილაკი ნაწილაკი იქნებ 
შესაძლებლობის, 
დაეჭვების 
გამოხატვა 

იქნებ ეს არ არის საკმარისი 
საბუთი. იქნებ აქ შეცდომაა? 
იქნებ დამეხმაროთ. იქნებ ასე 
მოქცევა ჯობია!

ზმნიზედა 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

ზმნიზედა ირგვლივ 
ნათესაობითი 
ბრუნვის ფორმასთან 

ვინმეს ან რაიმეს 
ირგვლივ მყოფობა 

შენობის ირგვლივ ათასობით 
ადამიანს მოეყარა თავი. ცოტა 
ხანში ჩემ ირგვლივ არავინ აღარ 
იყო.

ზმნიზედა 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

ზმნიზედა გარშემო 
ნათესაობითი 
ბრუნვის ფორმასთან 

ვინმეს ან რაიმეს 
ირგვლივ მყოფობა, 
მოძრაობა. 

სახლის გარშემო დიდი ბაღია 
გაშენებული.

ნაწილაკი ნაწილაკი ვაითუ დაეჭვება, 
შეშფოთება 

ვაითუ კარგი არ გამოვიდეს! 
ვაითუ არ მოვიდეს!

მოდალობა მოდალური ფორმა 
დავუშვათ 

პირობა-
შესაძლებლობის 
გამოხატვა 

დავუშვათ ეს ასეა: როგორ უნდა 
მოვიქცეთ? დავუშვათ, ასე 
მოხდეს, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ 
შემთხვევაში?

ნაწილაკი 
მოდალობა 

მოდალური ფორმა 
გინდა / გინდ 

განურჩეველი 
დამოკიდებულება 

გინდა გააკეთე, გინდა – არა, ამას 
უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. 
გინდ წადი, გინდ მოდი, შენი 
ნებაა!

ზმნა ზმნის გვარი ვნებითი გვარის 
დონიანი წარმოება 

აქტიური და 
პასიური მოქმედება 

მშენებლები სახლს აშენებენ – 
სახლი შენდება. მშენებლობა 
უკვე ორი წელია გრძელდება. 
ჯერ ეს საკითხი ვერ გადაწყდება.

ზმნა რიცხვში მონაცვლე 
ზმნები 

სუბიექტის 
მრავლობითობის 
გამოხატვა 

ეს კაცი ერთი საათია აქ ზის – ეს 
კაცები ერთი საათია აქ სხედან. 
რამდენიმე წუთში ხალხი 
მაგიდასთან დასხდა.

ზმნა
მოდალობა 

ზმნა ვიმედოვნებ 
მოდალური 
ელემენტის 
ფუნქციით 

იმედის გამოხატვა 
ვიმედოვნებ, ყველაფერი 
კარგდ იქნება. ვიმედოვნებთ, 
ყველაფერი მალე მოგვარდება.

რთული 
წინადადება 

პირობით–
შედეგობითი 
რთული წინადადება 

პირობის გამოხატვა, 
არარეალური 
პირობითობა 

გურამს რომ საგანი კარგად 
სცოდნოდა, გამოცდაზე არ 
ჩაიჭრებოდა. წიგნი რომ 
ჰქონოდა, საკითხებს კარგად 
მოამზადებდა.

ზმნა მოდალობა მოდალური ფორმა 
ვგონებ ვარაუდი 

ვგონებ, ეს ასე არ უნდა იყოს. 
ვგონებ, აქ საფიქრალი ბევრი 
არაფერია.

ზმნა მოდალობა 

ზმნა ვეჭვობ 
მოდალური 
ელემენტის 
ფუნქციით 

დაეჭვება, ვარაუდი ვეჭვობ, აქედან რამე გამოვიდეს.
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თანდებული 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

თანდებული 
თაობაზე 
ნათესაობითი 
ბრუნვის ფორმასთან 

საუბრის, ფიქრის 
ობიექტი 

ამ საკითხის თაობაზე მეც ბევრი 
მიფიქრია. მომიყევით, რაც იცით 
ამ ფაქტის თაობაზე.

ნაწილაკი ნაწილაკი თითქმის მიახლოებითობა 

ეს პიჯაკი თითქმის ისეთივეა, 
როგორიც მე მაქვს. თითქმის 
ყველაფერი მოვამზადე, სულ 
ცოტა საქმე დამრჩა.

ნააწილაკი ნაწილაკი თითქოს ოდნაობა, 
მოჩვენებითობა 

თითქოს გავიხსენე, მაგრამ 
კარგად ვერა. ცა თითქოს 
საწვიმრად ემზადებოდა.

ნაწილაკი ნაწილაკი კინაღამ ოდნაობა, 
მიახლოებითობა 

კინაღამ დავეცი. სიცილისაგან 
კინაღამ სკამიდან გადმოვვარდი. 
ბავშვი კინაღამ წაიქცა.

თანდებული 
ნათესაობითი 
ბრუნვა 

თანდებული 
ნაცვლად 
ნათესაობითი 
ბრუნვის ფორმასთან 

შენაცვლებითობა 

გამოცდის ნაცვლად 
შესაძლებელია სამაგისტრო 
ნაშრომის დაწერა. ჩემ ნაცვლად 
შენ წადი კონცერტზ, ბილეთი 
მაქვს, მაგრამ დრო არ მაქვს.

მოდალობა 
ჩართული 

მოდალური ფორმა – 
ნაწილაკი მართლა /
მართლაც 

დაზუსტება 

ეს საკითხი მართლაც 
საინტერესოა. მართლაც ასეა? 
მართლა? არ ვიცოდი, შენ თუ ძმა 
გყავდა.

ნაწილაკი ნაწილაკი მხოლოდ მხოლოობა 
ეს ამბავი მხოლოდ შენ იცი. 
მხოლოდ მე მითხარი. ამ საქმეს 
მხოლოდ შენ გააკეთებ.

მოდალობა 
ნაწილაკი 

ნაწილაკი 
ნამდვილად დადასტურება 

ეს ამბავი ნამდვილად არ 
ვიცოდი. ნამდვილად ვიცი, რომ 
გიორგი იმ დროს იქ არ ყოფილა.

მოდალობა 
ჩართული ჩართული მტკიცება, 

დადასტურება 

რა თქმა უნდა, ეს ასეა! რა 
თქმა უნდა, ამას მალე ყველა 
გაიგებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ 
აუცილებლად შევთანხმდებით.

კავშირი
რთული 
წინადადება 

კავშირი 
ოღონდ რთულ 
წინადადებაში 

გარკვეულ 
პირობასთან 
დაკავშირებული 
ნატვრა, სურვილი 

შენ ოღონდ ეს გააკეთე და რაც 
გინდა მთხოვე, ყველაფერს 
შეგისრულებ.

კავშირი
დანართი 

კავშირი ანუ 
დანართის 
შემადგენლობაში 

იგივეობა 
პატარა გიორგი, ანუ მარიამის 
შვილიშვილი, უკვე ათი წლისა 
იყო.

კავშირი
რთული 
ქვეწყობილი 
წინადადება 

კავშირები 
კონსტრუქციაში: 
უფრო ... ვიდრე 

სხვაობა, განსხვავება ეს ერთი თვე უფრო ნაყოფიერი 
იყო, ვიდრე მთელი წელიწადი.

კავშირი
რთული 
ქვეწყობილი 
წინადადება 

კავშირი ასე რომ... 
რთულ ქვეწყობილ 
წინადადებაში 

შედეგის გამოხატვა დილით წვიმდა, ასე რომ, 
სასეირნოდ აღარ წავედით.

კავშირი
რთული 
ქვეწყობილი 
წინადადება 

კავშირი რის გამოც... 
რთულ ქვეწყობილ 
წინადადებაში 

მიზეზი და შედეგი მთელი დღე თოვდა, რის გამოც 
გზები ჩაიკეტა.
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კავშირი
რთული 
ქვეწყობილი 
წინადადება 

კავშირები 
კონსტრუქციაში: 
მიუხედავად იმისა, 
რომ ... მაინც 

გამორიცხვა, 
საპირისპირო 
ვითარება 

მიუხედავად იმისა, რომ ავად 
იყო, გამოცდაზე მაინც წავიდა.

ნაწილაკი ნაწილაკი: ნუთუ გაკვირვება ნუთუ არ გაინტერესებს? ნუთუ 
არ გინდა ამის გაკეთება?

მოდალობა ნაწილაკი ერთობლივი 
გადაწყვეტილება 

მოდით, დავასრულოთ. მოდით, 
კენჭი ვუყაროთ ამ საკითხს.

მოდალობა ჩართული დარწმუნებულობა რა თქმა უნდა, ეს ასეა. 
რასაკვირველია, ასე გავაკეთებ.

ზმნა შედგენილი 
შემასმენელი 

დამოკიდებულების 
გამოხატვა 

მოხარული ვარ თქვენთან 
შეხვერით. მოხარული ვარ 
თქვენი გადაწყვეტილებით. 
მოხარული ვარ, რომ გაგიცანით.
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