
მე-7კლასი 

I.  შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: ( 40 ქულა) 

1. რომელია ბრუნებადი სიტყვა? 

ა. თურმე   ბ. მაშინ   გ. რვა 

2. შემოხაზეთ თანხმოვანფუძიანი სიტყვა? 

ა. მდელო   ბ. ქარი    გ. ზღვა 

3. რომელია კვეცადი სახელი? 

ა. მოვიდა   ბ. მზე    გ. ჭადარი 

4. რომელ ფუძეში იკვეცება ,,ო“ ხმოვანი? 

ა. ღვინო   ბ. გომური   გ. ლომი 

5. რომელი სიტყვა გამოხატავს საგნის მოქმედებას? 

ა. მღერის   ბ. უყვარს   გ. მოსწონს 

6. რას ვუწოდებთ ზმნასთან შეწყობილ პირებს? 

ა. სუბიექტს    ბ.  ობიექტს   გ. სუბიექტს, ობიექტს 

7. რამდენპირიანია ზმნა „შეუკვეთა“? 

ა. ერთპირიანი  ბ. ორპირიანი    გ. სამპირიანი 

8. რომელ წინადადებაშია გამოყენებული მიმართვა? 

ა. შუა გზაზე კვლავ შეეჩეხა ვიღაც ძნებაკიდებული კაცი. 

ბ. გავიდა ხანი, ერთ წელიწადსაც ცუდი მოსავალი იყო, გვალვამ ყანები გააოხრა.  

გ. ჩემო ძვირფასო ძმაო, გული გამითბო შენმა სიყვარულმა! 

9. რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელია გამოყენებული წინადადებაში? 

გულს არც ეს ძმა იტეხდა, პატიოსნად შრომობდა და მომავლის იმედი ჰქონდა. 
ა. კუთვნილებითი  ბ. ჩვენებითი   გ. პირის 

10. შემოხაზეთ ადგილის ზმნიზედა: 

ა. ბალახზე   ბ. ზეგ    გ. კარგად 

 

II. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: (30 ქულა) 

11. ,,ბრიყვს ჭკუა თავში კი არა, ___ აქვსო.“ 

ა. თვალში   ბ. ნუ    გ. ვერც 

12. ,,გაქცეული და მდევნელი ორნივ ღმერთს ___ .“ 

ა. ეხვეწებიანო   ბ. გაურბისო   გ. უნდაო 

13. ,, დამკარგავს ___ , მომპარავს _ ეცოტავებოდაო.“ 

ა. არ უნდოდა   ბ. ებევრებოდა   გ. უხაროდა 

14. ,,დახრჩობას ___ და გადამრჩენელის ვაჟკაცობა შეშურდაო.“ 

ა. დაახრჩვეს   ბ. გადაარჩინეს გ. გაიქცა 

15. ,,დედამიწა და ნამუსი აწონილან, ნამუსი ___ მოსულაო.“ 

ა. მეტი    ბ. ვინ    გ. აწონილა 

16. ,,დედაკაცი შვილების  ___ ფასდებაო.“ 

ა. თუნდაც   ბ. ტკბილად   გ. დაზრდით 

17. ,, დეიდას ___ სუნი უდისო.“ 

ა. ვისი?    ბ. რა?    გ. დედის 

18. ,, დღე უთვალო და ღამე უყურო არ ___ .“ 

ა. მინდაო   ბ. გეგონოსო   გ. წავიდაო 

19. ,, დღემეხვალიე კაცსაო ზამთარ ___ კარსაო.“ 

ა. გამოვა   ბ. მიადგა   გ. ზაფხულზე 

20. ,, ემსახურე სიმართლესა, არ დაგილევს ___ .“ 

ა. სინათლესა   ბ. ღვინოსა   გ. იტყვისო 

 

III. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: ( 30 ქულა)  

 ,,იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ღარიბი ცოლ-ქმარი. ჰყავდათ ორი ვაჟიშვილი. ცხოვრობდნენ გაჭირვებით, 

პურიც აკლდათ და ფულიც. ვაჟიშვილები წამოიჩრიხვნენ. უფროსმა ძმამ ცოლი შეირთო და მშობლებთან ერთად 

დასახლდა. უმცროსი ძმა კი იქ ვეღარ მოთავსდებოდა. ადგა და სოფლის ბოლოს დასახლდა. უნდოდა ხარ-ურემის 

შეძენა. ჯერ მიწის პატრონს დაუდგა მოჯამაგირედ, შემდეგ საქირაოდ იმუშავა და რის ვაივაგლახით იყიდა ერთი 

ურემი ხარები. გაჭირვებით ხნავდა და თესავდა. წლის სარჩო პურს ძლივს იწევდა. როცა დაცოლშვილდა, კიდევ 

უფრო გაუძნელდა ცხოვრება, მაგრამ გულს არ იტეხდა, ერთგულად მუშაობდა და მომავლის იმედი ჰქონდა. 

 არც უფროსი ძმა ცხოვრობდა უკეთესად. მას ცოლ-შვილთან ერთად დედ-მამაც ჰყავდა სარჩენი, მაგრამ 

გულს არც ეს იტეხდა, პატიოსნად შრომობდა და მომავლის იმედი ჰქონდა. 



 გავიდა ხანი. ერთ წელიწადსაც ცუდი მოსავალი იყო, გვალვამ ყანები გააოხრა. უმცროსმა ძმამ რაღაც 

ოციოდე ძნა მომკა. ასევე ცოტა მოუვიდა პური უფროს ძმასაც, მისი მომკილი ოცდახუთიოდე ძნა ძლივს იქნებოდა. 

უმცროსმა ძმამ იფიქრა, ჩემს ძმას წელს ძალიან გაუჭირდება, ღარიბად ცხოვრობს, ცოლ-შვილთან ერთად დედ-მამაც 

მის კისერზეა, მოდი, ჩუმად რამდენიმე ძნას წავიღებ და მის ძნებში შევურევო. როცა დაღამდა, აიკიდა ზურგზე ორი 

ძნა და წაიღო. მთვარე ჯერ არ ამოსულიყო, მაგრამ ვიღაც კაცი კი დაინახა გზაზე, მასაც ძნები მიჰქონდა. მიიტანა 

ჩუმად თავისი ძნები და ძმის ძნებს მიუმატა. 

 შინ რომ დაბრუნდა, ისევ ოცი ძნა დაუხვდა. ახლა უფრო გაუკვირდა, ნეტავი რა მემართებაო, - იფიქრა. 

 ძლივ ვაივაგლახით აიკიდა ოთხი ძნა და ისევ ძმას წაუღო. შუა გზაზე კვლავ შეეჩეხა ვიღაც ძნებაკიდებული 

კაცი. ერთმანეთს დაეჯახნენ. გამოესაუბრეს და ერთიმეორე იცნეს. თურმე ეს უფროსი ძმა ყოფილიყო. 

 უფროს ძმას ეფიქრა: წელს ცუდი მოსავალი იყო, უმცროსი ძმა ღარიბად ცხოვრობს, მოდი, რამდენიმე ძნას 

ჩუმად მივიტან, ძმა არის, ბედნიერად იცხოვროსო. ძმებმა თავიანთი თავგადასავალი უამბეს ერთმანეთს. ორივეს 

ცრემლები მოადგა თვალებზე, ერთმანეთს გადაეხვივნენ და დიდხანს საუბრობდნენ ამ შუაღამით.’’ 

21.  რომელია მართებული მსჯელობა? 

ა. ძმები გაჭირვებაში გაიზარდნენ.  ბ. ძმები ადრე დაობლდნენ. გ. ძმები სასახლეში გაიზარდნენ. 

22. როგორ გესმით ,,ვაჟიშვილები წამოიჩრიხვნენ“? 

ა. ვაჟები ავად გახდნენ.   ბ. ვაჟები დაიღალნენ.  გ. ვაჟები წამოიზარდნენ. 

23. ძმათაგან რომელი ცხოვრობდა მშობლებთან ერთად? 

ა. უფროსი ძმა     ბ. უმცროსი ძმა  გ. არცერთი 

24.  ვის შესახებ წერს ავტორი : ,,ადგა და სოფლის ბოლოს დასახლდა. უნდოდა ხარ-ურემის შეძენა. ჯერ მიწის 

პატრონს დაუდგა მოჯამაგირედ, შემდეგ საქირაოდ იმუშავა და რის ვაი ვაგლახით იყიდა ერთი ურემი ხარები“? 

ა. ვაჟების დედ-მამის შესახებ.  ბ. უფროსი ძმის შესახებ.   გ. უმცროსი ძმის შესახებ. 

25. დაასრულეთ წინადადება : ,,ძმებს ძალიან უჭირდათ ცხოვრება, თუმცა _____________ .“ 

ა. ერთმანეთს მტრობდნენ.  ბ. მომავლის იმედი არ დაუკარგავთ.  გ. ოჯახები მიატოვეს. 

26. რამ გააოცა შინ დაბრუნებული უმცროსი ძმა? 

ა. თავისი ძნები უკლებლივ დახვდა.  

ბ. თავისი ძნები აღარ დახვდა.    გ. თავისი ძნები ძმამ წაართვა. 

27. ,,ძმებმა თავიანთი თავგადასავალი უამბეს ერთმანეთს“, _ ვკითხულობთ ტექსტში. რას გულისხმობს ავტორი? 

ა. ერთმანეთს უამბეს, რატომ ცდილობდნენ მოსავლის განაწილებას. 

ბ. უფროს ძმას საცხოვრებელი ადგილი შეეცვალა და დედ-მამაც თან მიჰყავდა. 

გ. უმცროსი ძმის შვილები ხშირად ავადმყოფობდნენ. 

28. რა არის ძმების აცრემლების მიზეზი? 

ა. დედ-მამის გარდაცვალება.  ბ. სიდუხჭირე.   გ. სიყვარული და ერთმანეთზე ზრუნვა. 

29. რომელი ანდაზა შეიძლება შევუსაბამოთ ტექსტს? 

ა. ,,რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო.“  

ბ. ,,ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო.“    გ. ,,კვიცი გვარზედ ხტისო.“ 

30. რომელია ზღაპრისათვის უკეთესი სათური? 

ა. მოსავალი    ბ. სიდუხჭირე   გ. ორი ძმა 

 

IV. ბონუს სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ( 15 ქულა) 
ბონუს ქულა ჯამურ შედეგს დაემატება იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე ტესტის ძირითად ნაწილში დაკარგავს ქულას 

 

31. ,, ცოცხალია __ ბალახსა ძოვს, 

მოკვდება და ღვინოსა სვამს.“ 

ა. ქვევრი   ბ. ტიკი    გ. დანა 

32. ,, რასა აქვს ხუთი თითი და არცერთი ფრჩხილი?“ 

ა. ფეხსაცმელს   ბ. ქუდს   გ. ხელთათმანს 

33. ,, მცირე ბეღელში ასი ხანძარი ძევს.“ 

ა. სიმინდი   ბ. ხორბალი   გ. ასანთი 

34. ,, ის რა მხედარია 

რომ ცხენზე ზის და  

თვის ფეხები ყურებზე 

აქვს გაწყობილი?“ 

ა. სათვალე   ბ. ბალიში   გ. ჩანგალი 

35. ბონუს შეკითხვა თიბისისგან: ,, ერთ ფეხზე შეკუნტულია, 

ქუდი ჰხურავს თავზე, 

ტყეში უთვალავს შეხვდები, 

უფრო ნაწვიმარზე.“ 

ა. მარწყვი   ბ. სოკო    გ. სტაფილო 



 

  

 


