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ჩამოთვლილთაგან რომელია თავისებურ სახელთა წყვილი?
ა) ღვინო, ლიმონი;
ბ)მოყვარე, მეტიჩარა;
გ) მე, შენ;
ჩამოთვლილთაგან რომელია თავისებურ სახელთა წყვილი?
ა) ჩვენი, თქვენი;
ბ)წელი, თვალი;
გ)ლურჯი, წითელი;
რომელია მართებული ფორმა?
ა) დემეტრაძეთი;
ბ) მენაბდეთი;
გ)გოეთეთი;
რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელებია: თვით, თავად?
ა) ჩვენებითის;
ბ) განსაზღვრებითის;
გ)უარყოფითის;
რომელია მართებული ფორმა?
ა) სოფლისგან;
ბ) ჩემგან;
გ) ოქროდან;
რომელია მართებული ფორმა?
ა) ჩვენმა ოჯახმა;
ბ) მათმა გააბეს;
გ) ჩვენს შესახებ;
რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელია რამე წინადადებაში: „რამე იპოვოს და დააპუროს.“
ა) განსაზღვრებითი;
ბ) ურთიერთობითი;
გ) განუსაზღვრელობითი;
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი ფორმა?
ა) ერთმა და იმავე ქალმა;
ბ) ერთსა და იგივე კაცს;
გ) ერთი და იგივე მოხუცის;
ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული?
ა) მე- XI ;
ბ) XIV- ე ;
გ) XX ;
კავშირი აერთებს:
ა) ორ სიტყვას;
ბ) ორ წინადადებას;
გ) ორ სიტყვას ან ორ და მეტ წინადადებას;
რომელი ბრუნვის თანდებულია გამოყენებული წინადადებაში: „გაემგზავრა სოფელში და მონატრებულ
მეზობლებს მიესალმა.“
ა) მიცემითში;
ბ) ნათესაობითში;
გ) მოქმედებითში;
რომელი ჯგუფის ნაწილაკებია: კი, ჰო, დიახ?
ა)მიგებითი;
ბ)მიახლოებითი;
გ) გამორჩევითი;
რომელი აფიქსი არაა ზედსართავის ხარისხის ფორმის მაწარმოებელი?
ა) უ-ეს;
ბ) მო-ო;
გ) სა-ო;
რომელია უყოლობა-უქონლობის აღმნიშვნელი წარმოქმნილი ზედსართავი სახელის მაწარმოებელი
აფიქსი?
ა) უ-ო, უ-ურ;
ბ) მო-ო, მო-ე;
გ) სა-ე, სა-ურ;
ჩამოთვლილთაგან რომელია გარდაუვალი ზმნა?
ა) უკარნახა;
ბ) იზრდება;
გ) უწერს;
რომელია გარდამავალი ზმნა?
ა) დაიბრალა;
ბ) ჩანს;
გ) დუღს;
რომელია უშუალო კონტაქტის მქონე ზმნა?
ა) გააზრდევინა;
ბ) ამბობს;
გ) აკეთებინა;
რისი ნიშანია ზმნაში აქებენ „ენ“ ბოლოსართი?
ა) მესამე სუბიქტური პირის;
ბ) მესამე ირიბობიექტური პირის;
გ) მესამე პირდაპირობიექტური პირის;
-გვ თავსართი არის:
ა) მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი მხ. რიცხვში;
ბ) მეორე ობიექტური პირის ნიშანი მრ. რიცხვში;
გ) პირველი ობიექტური პირის ნიშანი მრ. რიცხვში;
რისი ნიშანია ზმნაში ვთლი ბოლოსართი „ი“ ?
ა) პირის;
ბ) გვარის;
გ) თემის;
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21. რა ჰქვია სინტაქსური ურთიერთობის ისეთ სახეს, როცა ორი სრულმნიშვნელობიანი სიტყვა, რომელიც
არ არის ერთმანეთზე დამოკიდებული, აზრობრივად შეეწყობა ერთმანეთს?
ა) შეთანხმება;
ბ) მართვა ;
გ) მირთვა;
22. სინტაქსური ურთიერთობის რომელი სახე გვაქვს წყვილში - „ატმის მურაბა“?
ა) შეთანხმება;
ბ) მართვა;
გ) მირთვა;
23. სინტაქსური ურთიერთობის რომელი სახე გვაქვს წყვილში - „ძლიერ აცივდა“?
ა) შეთანხმება ;
ბ) მირთვა;
გ) მართვა;
24. სინტაქსური ურთიერთობის რომელი სახე გვაქვს წყვილში - „ჯიუტო ბალღო“?
ა) შეთანხმება ;
ბ) მართვა ;
გ) მირთვა;
25. რომელია შერწყმული წინადადება?
ა) დიდი და პატარა მიეშურება სკოლისაკენ.
ბ) რომ დაგვეცადა, დრო არ გვქონდა.
გ) ლამაზია ყოველი ხელოვნების ნიმუში.
26. რომელია ერთგვარგარემოებიანი შერწყმული წინადადება?
ა) თეა და თიკო ბიძაშვილები არიან.
ბ) ერთგულად და უღალატოდ ემსახურებოდა სამშობლოს.
გ) მოხუცი მშვიდად სუნთქავდა და საუბრობდა.
27. რომელია რთული წინადადება?
ა) „რაც არ იწვის, არ ანათებს.“
ბ) „მარგოს ვერ ეპატიებინა ქმრისთვის უმოქმედობა.“
გ) „მზემ გვიან დაასხივა ჩაბნელებულ ხევში.“
28. რომელ წინადადებაშია დასმული მართებულად სასვენი ნიშანი?
ა) „ბიჭმა იგრძნო უახლოვდებოდა მჩაგვრელებს, ამიტომ გაიქცა.“
ბ) - ძიაკაცო, ეს გზა ტაძართან ვერ მიგიყვანს! - დაუძახეს აქეთ-იქიდან.
გ) _ ყველაფერი კარგად იქნება, ამბობს ჩვენი უწმინდესი.
29. როგორია წინადადება შინაარსის მიხედვით: „შენ, მამაჩემო, რად დარდობ, რამ დაგისველა თვალები?“
ა) თხრობითი;
ბ) კითხვითი;
გ) ბრძანებითი;
30. როგორი სახისაა დამოკიდებული წინადადება : „ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია.“
ა) განსაზღვრებითი დამოკიდებული;
ბ) ქვემდებარული დამოკიდებული;
გ) დამატებითი დამოკიდებული;
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31. ვინ არის ავტორი ლექსისა ,,განთიადი“?
ა) ილია ჭავჭავაძე;
ბ) აკაკი წერეთელი;
გ) ვაჟა-ფშაველა;
32. ვინ არის ავტორი ლექსისა ,,კაი ყმა“?
ა) ვაჟა-ფშაველა;
ბ) ნიკოლოზ ბარათაშვილი;
გ) აკაკი წერეთელი;
33. შემოხაზეთ მოცემული ფრაზეოლოგიზმის მართებული მნიშვნელობა: ,,საწუთრო დასცალა“ ანუ
ა) გარდაიცვალა;
ბ) გააძევეს;
გ) გადაიხვეწა;
34. რას ნიშნავდა „ღარიბი“ ძველ ქართულში?
ა) უბედურს;
ბ) უქონებოს;
გ) მარტოსულს;
35. რომელი სიტყვაა „აზიზის“ სინონიმი?
ა) წითელი;
ბ) ნებიერი;
გ) ლამაზი;

