
მე-9 კლასი 

I.ქართველი  მწერლების  ბიოგრაფიული  შტრიხები (40 ქულა) 

1. ვინ  იყო  აკაკი  წერეთლის  ძიძა,  რომელიც  სოფ.  სავანეში   ზრდიდა  პატარა აკაკის?  

ა) მანო  სადუნიშვილი;  ბ)ეკატერინე  აბაშიძე;     გ) მარიამ წერეთელი. 

2. ვინ  იკისრა  მამასთან  ერთად  დედით  ადრე  დაობლებული  პატარა  ილია  ჭავჭავაძის  აღზრდა? 

ა) დეიდა  ელისაბედმა;    ბ)მამიდა  მაკრინემ;      გ)შორეულმა  ნათესავმა. 

3. რომელი ქართველი   მწერლის ფსევდონიმია   „მოჩხუბარიძე“? 

ა) ლუკა  რაზიკაშვილის;    ბ)ნიკო  ლორთქიფანიძის;       გ) ალ.  ყაზბეგის. 

4. რომელი  ქართველი  პოეტი  იყო  შეყვარებული   ეკატერინე  ჭავჭავაძეზე? 

ა) ნიკოლოზ   ბარათაშვილი;     ბ) გრ.  ორბელიანი;  გ) გალაკტიონ  ტაბიძე. 

5. რომელი  ქართველი  პოეტი  გარდაიცვალა  ფილტვების  დაავადებით - ჭლექით? 

 ა) ილია  ჭავჭავაძე;   ბ) ლადო  ასათიანი;  გ)აკაკი  წერეთელი. 

6. რომელ ქართველ   მწერალს   ეკუთვნის   მოთხრობა  „HELADOS”? 

ა)  რევაზ ინანიშვილს;  ბ)არჩილ  სულაკაურს;    გ)ნ.დუმბაძეს. 

7. რომელი   ქართველი   მწერალი   წავიდა  ამ  ქვეყნიდან  „ მზიანი   გულითა“    და  ხალისიანი   

იუმორით? 

ა) რეზო  ჭეიშვილი;  ბ) ნოდარ   დუმბაძე;    გ) რევაზ  ინანიშვილი. 

8. ვინ  არის  ავტორი   საბავშვო  მოთხრობისა  „დაჩის  ზღაპრები“? 

ა)გურამ  რჩეულიშვილი;     ბ) ოტია  იოსელიანი;  გ) დავით  კლდიაშვილი. 

9. რომელ ქართველ  პოეტს  ეკუთვნის  ფრაზა:  „ლამის  სახლში  შემოიჭრას  თუთა,  ლამის  თავზე  

გადამისვას  ხელი“? 

ა) ანა  კალანდაძეს;        ბ) მუხრან  მაჭავარიანს;       გ) მურმან  ლეონიძეს. 

10. რომელ  ქართველ მწერალს მოიხსენიებენ  როგორც  „გოგლას“? 

ა) გიორგი  ლეონიძეს;       ბ) გურამ  რჩეულიშვილს;       გ)გოდერძი  ჩოხელს. 

 

II.ქართული  სიტყვების  სალაროდან. (30 ქულა) 

11. რას აღნიშნავს  სიტყვა  „ზარდახშა“  ? 

ა)დიდ  ზარს;      ბ)მაგიდის  უჯრას; გ) ძვირფასი  ნივთების  შესანახ  პატარა  ყუთს. 

12. რას აღნიშნავს  სიტყვა   „ზუთხი“? 

ა) ძაღლის  ერთ-ერთ  სახეობას;    ბ) დიდი  ჯიშის  თევზს;  გ)მოსასხამს. 

13. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „თანამეინახე“? 

ა)თანამესუფრეს;   ბ) სულიერ  მეგობარს;     გ)ბავშვობის  მეგობარს. 

14. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „თექა“? 

ა)აბრეშუმს;    ბ)ნაბადს;    გ) ტყავს. 

15. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „იავარქმნილი“? 

ა)აოხრებულს;    ბ) გალამაზებულს;         გ)დასუფთავებულს. 

16. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „ილაო“? 

ა)დასტურს;           ბ) ავადმყოფობას;  გ) თამაშის  ერთ-ერთ  სახეობას. 

17. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „კალოში“? 

ა) ტყავის  დაბალ  ფეხსაცმელს; ბ)რეზინის  ჩექმას; გ) რეზინის  დაბალძირიან  ფეხსაცმელს. 

18. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „კბოდე“? 

ა) კლდის  ციცაბო  კალთას;       ბ)  ცხენის  სახეობას;       გ) მთის  წვერს. 

19. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „კენკეშა“? 

ა)ძალიან  ლამაზს;   ბ)ულამაზოს;       გ) მთის  ბალახს. 

20. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „ლიტონი“? 

ა) გემრიელს;         ბ) ცარიელს,  უსაფუძვლოს;  გ) უგემოვნოს. 

 

III.დაასრულეთანდაზები! (30 ქულა) 

21. აგრე არ უნდა, თაყაო ... 

ა) ეგ  არასწორი ჰქენიო;     ბ)ვინ  დაგიფასებს  ამაგსო;     გ)  შენ რომ მამული გაჰყაო. 

22. აგორებული ქვა ... 

ა) დიდხანს  იგორებსო;      ბ) ძნელად გაჩერდებაო;        გ)ხავსს არმოიკიდებს. 

23. ადრე ამდგარსა კურდღელსა ... 

ა) ვერ დაეწევა მწევარი;       ბ) ვერავინ  შეაჩერებსო;      გ)ჩიტიც  კი  ვერ  აჯობებსო. 

24. ამღვრეულ წყალში... 



ა) ბანაობაც  ძნელია;  ბ) თევზი ადვილად დაიჭირება;     გ)თევზი  ვერ  დაიჭირებაო. 

25. არ გათეთრდება ყორანი... 

ა)  რაც გინდა ხეხო ქვიშითა;    ბ) რაც გინდა ხეხო კირითა;    გ) რაც გინდა ხეხო სილითა. 

26. არამკითხე მოამბეო...  

ა) ახლოს  არ  გაიკაროო;   ბ) მიტყიპე და მიაგდეო;        გ) კარგი  რამე  მიამბეო. 

27. აქლემი ისე არ დავარდება... 

ა) რომ ცოტა ტვირთი  მაინც  არ  აიკიდოსო; 

ბ) რომერთი  ცხენის  ტვირთი  მაინც  არ  აიკიდოსო;  გ) რომ ვირის საპალნე არ აიკიდოსო. 

28. ახალი ცოცხი კარგად გვის... 

ა) დიდხანს  გაუძლებს პატრონსა;    ბ)ძველი მოატანს ქვიშასა;      გ)გამოადგება  პატრონსა. 

29. არა შეჯდა მწყერი ხესა... 

ა) არცა ჩაჯდა  ბუდეშიო;     ბ)არც  ტოროლა ესტუმრაო;     გ) არა იყო გვარი მისი. 

30. ბავშვის პირით... 

ა) სიმართლე ღაღადებსო;       ბ) ბევრი ტყუილი ითქმებაო;    გ) ბევრი  მხიარულობსო. 

 

IV.  ბონუს სავარჯიშო. ტექსტის  რედაქტირება. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (15 ქულა) 

ბონუს ქულა ჯამურ შედეგს დაემატება იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე ტესტის ძირითად ნაწილში 

დაკარგავს ქულას 

31. რამდენი  პუნქტუაციური   შეცდომაა  ტექსტში? 

„ერთ  დღეს  მონადირემ  ველური  ტახი  დააფრთხო    და  ძაღლი   დაადევნა.  ძაღლი  რაც  ძალი  და  

ღონე  ჰქონდა  გაიქცა,  ნადირს  ფეხდაფეხ  მიჰყვა,  დაეწია  და  ყურზეც  წაეტანა,  მაგრამ  რაკიღა  

კბილები  აღარ  ჰქონდა  ვერ  დაიჭირა.   პატრონმა  ერთგული  მეგობარი  დატუქსა,  ძაღლმა  კი  ეს  

სიტყვები  მიაგება:    _  ნება  უწინდებურად  ძლიერი  მაქვს,  მაგრამ  სხეული  დამიბერდა  და  

დავუძლურდი.  იმის  ნაცვლად,  რომ  მისაყვედურო  რად  დაბერდიო  ჯობს პატივი  მცე  იმისთვის,  

რაც  უწინ  ვიყავი.“  /ეზოპეს  იგავიდან/ 

   ა) ექვსი;  ბ)  ხუთი;        გ)  შვიდი. 

32. რამდენი     მორფოლოგიური    შეცდომაა     ტექსტში? 

„უღსოვარ  დროში  ჭიანჭველები   ჩვენაირი  ადამიანები  იყვნენ  და  თავს  მიწადმოქმედებით  

ირჩენდნენ.   დაუღალავათ  ირჯებოდნენ,  ოფლში  იწურებოდნენ,  მაგრამ  შრომის  შედეგი  არ  

აკმაყოფილებდათ.  მუდამ  შურით  შეყურებდნენ  მეზობლების  ჭირნახულს  და  ეჩვენებოდათ, რომ  

თავად  ნაკლები  სარჩო  ებადად.  ამიტომ,  როგორც  კი  საშუალება  მიეცემოდათ,  მეზობლების  

ქონებას  იპარავდენ  და  თავიანთ  ბეღელებში  მიქონდათ." /ეზოპეს  იგავიდან/ 

  ა)  ცხრა;  ბ) შვიდი;           გ) ათი. 

33. რამდენი    მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული    შეცდომაა    ტექსტში? 

„ერთმა  კატამ  შეიტყო,  რომ  მის  სიახლოვეს  მობინადრე  ჩიტები  ავად გამხდარიყვნენ  და  

კმაყოფილმა  გაიფიქრა, ახლა  მათ  ადვილათ  დავიჭერო.  ექიმათ  გადაიცვა  და  ჩიტების  საცხოვრის  

მიაშურა.  კარზე  დააკაკუნა  და  ავათმყოფების  ჯანმთელობა  მოიკითხა.   

_  ბევრად  უკეთ  ვიქნებით,  თუკი  აქაურობას  მოსცილდები, _ უპასუხა  ჩიტებმა  და  შინ არ  შეუშვა.“ 

/ეზოპეს  იგავი/ 

ა) ოთხი;         ბ) ხუთი;  გ) შვიდი. 

34. რამდენი  სტილისტური    ხარვეზია   ტექსტში? 

„ერთ  მეოცნებე  გოგონას ნაირფერი  ფერებით  ნაქსოვი  ფარდაგი   ეგო  და  ხშირად  ქარგავდა,  

ქსოვდა  და  მეგობრებს  ძალიან  უგემრიელესი   ტკბილეულით  უმასპინძლდებოდა.   ამ  გოგონას  

ცხოვრება  ამოუხსნელი  პარადოქსებით  იყო  სავსე,  ამიტომ  ხშირად  მისივე  სიტყვები  ისე იყო  

გაგებული,  როგორც  მეტად  უცნაური  ფერიასი.  თუმცა  ის  ყველას  უყვარდა,  რადგან  თავად  

ყველას  მიმართ  განსაკუთრებულ  მზრუნველობას   იჩენდა.“ 

ა)  ოთხი;  ბ) ხუთი;         გ) სამი. 

35. რამდენი   მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული   და    პუნქტუაციური     შეცდომაა    ტექსტში? 

„ ერთხელ  ვეება   ლომს  მშვენიერი  ქალ-წული  შეუყვარდა.   მხეცთა  ხელმწიფე  გოგონას  

მშობლებთან  მივიდა    და  მისი   ხელი  თხოვა.   მშობლებს  ეს  არ  ესიამოვნათ,  არ  უნდოდათ   

ასული  ლომისთვის  მიეთხოვებიათ,  მაგრამ  შეშინდნენ  მხეცთა  ბატონი  არ   გაგვიბრაზდესო    და  

ასეთი  პასუხი  გაცეს:   _  თქვენი  უდიდებულესობის  ამგვარი  ყურადღება  პატივია  ჩვენთვის,  მაგრამ  

ფაქიზი  და  ნაზი  ქალიშვილი  გვყავს,  გვეშინია   უნებლიეთ    რამე რომ  ავნოთ.  ამიტომ  გთხოვთ,  

ბრჭყალები   დაიჭრათ  და   ეშვები  დაიძროთ.   თქვენ  წინადადებაზე  ამის  შემდეგ  ვიფიქრებთ.“ 

ა)  რვა;   ბ) ათი;   გ)ცხრა. 


