
                                                      ისტორია 

                       მე-5 კლასი 

 

 

1) რომელ  ფრინველს იყენებდნენ წარსულში  საფოსტო დანიშნულებით?  

ა) ხოხობს    

ბ)  მწყერს    

გ)  მტრედს 

დ) ბულბულს    

 

2) რა ჰქვია საქართველოს   ჰიმნს?  

            ა) ,,თავისუფლება’’ 

            ბ)  ,,ძმობა’’ 

            გ),,მეგობრობა ‘’ 

            დ) ..სიყვარული ‘’  

 

3) როდის აღინიშნება  დედაენის დღე?  

          ა)  5  აპრილს  

          ბ)  7  მაისს  

          გ)   14  აპრილს  

          დ)  24  მაისს 

               

 

       4)  რა ერქვა   ძველად   ადამიანს,   რომელსაც წერილები მიჰქონდა?     

ა)  დურგალი  

ბ)   მენახირე  

გ)  მებადური 

დ) შიკრიკი  

 



5)   რომელია სწორი?   

                          ა)  ილია ჭავჭავაძე მოღვაწეობდა მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში   

                          ბ)  ილია ჭავჭავაძე მოღვაწეობდა მეთხუთმეტე და მეთექვსმეტე საუკუნეებში   

გ)   ილია ჭავჭავაძე მოღვაწეობდა  მეათე და მეთერთმეტე საუკუნეებში 

დ) ილია ჭავჭავაძე მოღვაწეობდა  მეთორმეტე და მეცამეტე საუკუნეებში  

               

 

6)   რატომ დაარქვეს   ოქროს საწმისის მაძიებელ ბერძნებს არგონავტები?     

        ა)   მათ მეთაურს არგო ერქვა  

        ბ)   მათ გემს არგო ერქვა  

        გ)   ისინი ოქროს საწმისს არგოს ეძახდნენ  

        დ)  არცერთი პასუხი არაა  სწორი  

       

7)   ვინ მონათლა იესო ქრისტე მდინარე იორდანეში?    

        ა)  პავლე მოციქულმა  

       ბ)  იოანე ნათლისმცემელმა 

       გ)  ელია წინასწარმეტყველმა  

       დ)  ანდრია პირველწოდებულმა  

              

 

8)   სად დაამზადეს მსოფლიოში პირველი გლობუსი?     

ა)    ინგლისში  

ბ)    საქართველოში  

             გ)   გერმანიაში 

              დ)  ინდოეთში  

 

 9)  სადაური იყო  ცნობილი მოგზაური მარკო პოლო?  

 

  ა)   გერმანელი  

  ბ)  ავსტრიელი  



  გ)   უნგრელი  

  დ)  იტალიელი  

 

 

10)   ეთნოგრაფია  ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს:   

 

ა)   ხალხის დახატვას  

ბ)  ხალხის აღწერას  

გ)  ხალხის  გაცოცხლებას  

დ) ხალხის მკურნალობას  

 

                 მე-6 კლასი 

 

 

1) ძველად სახლებს ხურავდნენ:  

ა)  მოდგამით     

ბ)  ყავარით    

გ)  ნალიათი 

დ) ჭაკუნათი   

 

 

2)  საქართველოს რომელ ქალაქში  მოიპოვება ქვანახშირი?    

ა)    თელავში  

  ბ)   თერჯოლაში  

გ)    მცხეთაში 

დ) ტყიბულში  

 

 



3)  ამ პიროვნებამ,  1609  წელს  მტრის შემოსევისას,  გორთან   ხიდი აყარა ,  რითაც   

ქალაქი დარბევას გადაარჩინა.  რომ არა იგი, ქალაქს მტერი დაიკავებდა. ვინ იყო ეს 

ადამიანი?  

   ა)  რუსმა გეოგრაფი  

   ბ)   ბრიტანელმა ჯარისკაცი  

   გ)   სომეხი სასულიერო პირი 

   დ) ბერძენმა  არქიტექტორი 

             

 

 

4)  საქართველოს რომელ კუთხეში მდებარეობს ნავენახევისა და  პრომეთეს მღვიმეები  

       ა)  გურიაში      

             ბ)  ქართლში        

       გ)  იმერეთში 

      დ)  რაჭაში  

 

 

5)   ვინ იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძე?  

        ა) მომღერალი  

       ბ) ისტორიკოსი   

       გ) მხატვარი  

       დ)პოეტი   

 

 

       6) რომელი არ მდებარეობს ქართლში  

  ა)შიომღვიმის მონასტერი     

   ბ)ზედაზნის მონასტერი 

   გ)მოწამეთას  მონასტერი 

   დ)ჯვრის მონასტერი          

 



 

7) რა ეროვნების იყო  საქართველოს  გმირი ხუდია ბორჩალოელი?  

         

     ა)  ფრანგი  

           ბ)  აზერბაიჯანელი   

           გ)  რუსი 

          დ)  უკრაინელი        

 

         

8)  საქართველოში შეჭრილ მტერს ძმებმა დავით და კონსტანტინემ  დიდი 

წინააღმდეგობა გაუწიეს, თუმცა ისინი ტყვედ ჩავარდნენ. საბოლოოდ  მათ 

ქრისტიანობა არ დათმეს და ამიტომ  სიკვდილით დაისაჯნენ.   რომელ საუკუნეში 

მოხდა ეს ისტორია?   

 

 ა)  მერვე  

 ბ)   მეთხუთმეტე 

 გ)  მეოცე  

 დ)  მეთორმეტე 

 

 

 

 

9) რა ეწოდებოდა ძველ საქართველოში სიმძიმეთა ასაწევ ტექნიკურ ხელსაწყოს?  

                ა)  პლატო  

                ბ) ფუჩეჩი  

                გ) ოწინარი   

                დ) ნალია   

 

10) ეს ქალაქი ალაზნის ველს გადმოყურებს, მას დიდი გალავანი არტყია.  გალავნის 

სიგრძე 4 კილომეტრამდეა, გალავანში 28 კოშკია ჩაშენებული.   მეფე ერეკლემ ეს 

ქალაქი ვაჭრობისა განვითარებისთვის დაარსა. რომელ ქალაქზეა  საუბარი?  

 

               ა)  სიღნაღზე  

              ბ) გურჯაანზე  

              გ) ბოლნისზე  

              დ) მარნეულზე  

 

 

         

  

 



 

                მე-7 კლასი 

 

 

1)  რაჭველებს განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდათ ოსებთან,ისინი ერთმანეთს შვილებს 

აღსაზრდელად უგზავნიდნენ, რათა მეზობელთა ენა და ტრადიციები  ესწავლათ. რა ერქვა ამ 

წეს-ჩვეულებას?  

        ა)   კერძოობა    

 ბ)   კერძ-მოკეთეობა  

 გ)  თერძ-მოყვრობა 

 დ) ხანულობა  

 

 

 

2) 1828-1829 წლების რუსეთ-თურქეთის  ომის შემდეგ რომელი მხარე დაუბრუნდა 

საქართველოს?  

ა)   იმერეთი  

ბ)   გურია  

გ)   სამცხე-ჯავახეთი  

დ)   კახეთი  

 

3) რას უწოდებდნენ  ჯავახეთში  მარცვლეულის შესანახ ადგილს?  

ა)   ხაროს     

ბ)   ზეგანს  

გ)  დარანს   

დ)  ფუღუროს  

 

4) ვინ იყვნენ ყივჩაღები?  

ა)  თბილისელი ვაჭრები  



ბ)  არაბი ქრისტიანები  

გ)   ჩრდილოეთის სტეპებში მცხოვრები ხალხი  

დ) ფარნავაზ მეფის მიერ დანიშნული ერისთავები  

 

5) რა ერქვა მცხეთის უკანასკნელ მამასახლისს, რომლის დროსაც  ქალაქი აზონმა დაიპყრო?  

 ა)  ქუჯი   

 ბ)   ალექსანდრე  

 გ)  სამარა  

 დ) ადრიანე  

 

 

6)  სურათზე გამოსახულია: 

    

ა)  დროშა, რომელიც  დავით აღმაშენებლის მეფობის  პერიოდში შეიქმნა  საქართველოში  

ბ)   დროშა, რომელიც 1918 წელს,   დამოუკიდებლობის გამოცხადების  შემდეგ შეიქმნა 

საქართველოში   

გ)  დროშა, რომელიც  ერეკლე მეორეს მეფობის პერიოდში შეიქმნა საქართველოში  

დ) დროშა, რომელიც  ილია ჭავჭავაძემ  შექმნა  მეცხრამეტე საუკუნეში  

 

7)  რომელია სწორი :    

ა)  ფარნავაზმა აზონი  დაატყვევა და მთელი სიცოცხლე აზონი  ფარნავაზს ემსახურებოდა.  

ბ)   აზონი ფარნავაზთან ბრძოლაში დაიღუპა  

გ)   აზონი ფარნავაზთან ბრძოლაში დამარცხდა, თუმცა მორიგი აჯანყება დაგეგმა ქუჯისთან 

ერთად 



დ)  აზონი ფარნავაზს დაუზავდა, ფარნავაზს ქართლი დაუტოვა, ხოლო თვითონ ეგრისი ერგო 

სამართავად  

 

  

 

8)   რა იყო   სააჯო   კარი?  

ა)  უმაღლესი სასამართლო  

ბ)   მეფის დასასვენებელი  სასახლე  

გ)   მეზობელ ქვეყნებთან საზღვის დამდგენი დაწესებულება 

დ)  თბილისში შემოსასვლელი ცენტრალური გზა 

 

 

 

9) ხელოსნებს თბილისში გაერთიანებები ჰქონდათ, რომელსაც ამქარი ერქვა. რას 

ეძახდნენ ამქრის მეთაურს?    

ა)  ყიზილბაშს    

ბ)  ყორჩიბაშს 

გ)   უსტაბაშს 

დ) შაბაშს  

 

 

 

 

10) რა ეროვნების იყო თბილისში მოღვაწე მწერალი მირზა ფათალი ახუნდოვი?  

 

ა) რუსი  

ბ) უკრაინელი 

გ) აზერბაიჯანელი 

დ) ფრანგი 

 



 

 

                             მე-8 კლასი 

 

 

1) რა  ერქვა  მანქანას, რომლითაც ისროდნენ ლოდებს,საწვავით სავსე კასრებს და ა.შ.  

ა) კატაბალახა  

ბ) კატაპულტა  

გ) კატალეპსია 

დ) კატაკომბა  

 

2) რას უწოდებდნენ ქართლის სამეფოს ბერძნები და შემდეგ რომაელები? 

ა)  ანაკოფიას   ბ) იბერიას    გ)  ტფილისს   დ)  აფხაზეთს  

 

 

3) თბილისში  1883 წელს  გამოჩნდა კონკა,  რომელიც  1904 წელს ჩაანაცვლა:   

ა)  ტროლეიბუსმა     ბ)  მეტრომ  გ) საბაგირო მატარებელმა  დ) ტრამვაიმ  

 

 

4)  ძველ  რომში  მოქალაქეებისთვის ააგეს მრავალბინიანი და მრავალსართულიანი 

სახლები. რა ერქვა  ასეთ სახლებს?   

ა)  ფორუმები   

ბ) კოჰორტები  

გ)  ინსულები  

დ) ხანულები  

 

5)  რომელ ფარაონს ეკუთვნის  უდიდესი პირამიდა, რომლის სიმაღლეც 137 მეტრია 

ა) ეხნატონს   

ბ)  ჯოსერს  



გ) რამზეს მეორეს 

დ)  ხეოფსს  

         

 

 

6) რომელი არ გაუკეთებია კიროს დიდს?            

 ა)დაიპყრო ბაბილონი და თავი ბაბილონის მეფედ გამოაცხადა       

 ბ) დაიკავა მიდიის დედაქალაქი ეკბატანა და თავი მიდიის მეფედ გამოაცხადა   გ) შუა 

აზიაში ილაშქრა            დ) 

მთელი სახელმწიფო ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულებად-სატრაპიებად       

დაყო  .      

 

7)    შომუთეფე არის  

 ა) რომაული ხანის ნამოსახლარი რუსეთში     

        ბ) ენეოლითის ხანის   გორანამოსახლარი აზერბაიჯანში         

 გ)  პალეოლითის ხანის გორანამოსახლარი საქართველოში   

 დ)   მეზოლითის ხანის გორანამოსახლარი სომხეთში    

 

8) რომელი სამეფოს მეფე იყო  სარდური მეორე?  

    ა) სპარსეთის მეფე   

    ბ) შუმერების  მეფე   

    გ) ასურეთის მეფე   

    დ) ურარტუს მეფე  

 

9) სად გვხვდება ქართველთა წინაპრების პირველი წერილობითი  მოხსენიება?   

ა) ასურეთის მეფის ტიგლათფილესერის  წარწერაში    

ბ) ბერძენი გეოგრაფის  სტრაბონის ჩანაწერებში     

 

  გ) ეგვიპტის ფარაონ  ხეოფსის პირამიდის კედელზე არსებულ წარწერებში  

  დ) ბაბილონის მეფის  ხამურაბის მიერ შედგენილ წიგნში  



 

10)  რომელი ბრძოლა არ მომხდარა ბერძენ -სპარსელთა ომში?                                                                                  

ა) სალამინის  ბრძოლა              

ბ) პლატეას  ბრძოლა               

გ)   კანეს  ბრძოლა            

დ) მარათონის ბრძოლა  

 

 

 

 

                      მე-9 კლასი 

მეცხრე   კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

ისტორია 

 

 

 

11) რას უწოდებდა მანეთონი ჰიქსოსებს?  

ა)   მესაქონლეობის ღმერთებს  

ბ)  მწყემსების მეფეებს    

გ)   მებრძოლთა ღვთაებებს 

დ) კაცობრიობის მტრებს  

 

12) რითი დაიწყო  მეორე პუნიკური ომი?  

ა)  ჰანიბალი თავს დაესხა რომის მოკავშირე  კოლხეთს  

ბ) ჰანიბალი  თავს დაესხა რომის მოკავშირე ინდოეთს   

გ) ჰანიბალი თავს  დაესხა რომაელ ჯარისკაცებს კართაგენის ტერიტორიაზე 

დ) ჰანიბალი თავს დაესხა რომის მოკავშირე საგუნტუმს  



 

 

13) ევროპის რომელ ქალაქში  მიმდინარეობა  კონგრესი 1814-1815 წლებში, რომელმაც ევროპის 

ქვეყნების ტერიტორიები თავიდან გადაანაწილა  

ა)  ბუდაპეშტში  

ბ)  ლონდონში   

გ)  ვენაში  

დ)  ბერლინში  

 

 

14)  ერნან კორტესის გამოჩენისას ვინ იყო აცკეტების იმპერატორი  

ა)   ასურბანიფალ I  

ბ)   მონტესუმა II 

გ)   შამშიადად I 

დ)   ამენხოტეპ IV   

  

 

15) ვინ იყო იან სობისკი?  

ა)  ამერიკის პრეზიდენტი   

ბ)  რუსეთის იმპერატორი  

გ) პოლონეთის მეფე 

დ)  ოსმალეთის სულთანი  

 

16) რა  ეწოდებოდა     უმაღლეს სამოქალაქო და სამხედრო პირს ძველ რომში?  

ა)  პლებეი  

ბ)  კონსული  

გ) ცენტურიონი 

დ) აკვადუკი  

 

17) 636  წელს კადისიასთან ბრძოლაში:    



ა)  რომაელებმა დაამარცხეს ვესტგოთები    

ბ) არაბებმა დაამარცხეს ირანელები    

გ) ქართველებმა დაამარცხეს ბიზანტიელები 

დ)  ეგვიპტელებმა დაამარცხეს ხეთები 

 

8)  ეპიკური პოემები მაჰაბრატა და რამაიანა შეიქმნა   

ა) სომხეთში 

ბ) ინდოეთში  

გ) ოსმალეთში 

დ) რუსეთში  

 

 

9)  ადამიანთა გვარის ჩვენთვის  ცნობილთაგან ყველაზე ადრეულ  წარმომადგენელს  ჰქვია:    

ა)  ჰომო ერექტუსი   

ბ)  ჰომო საპიენსი  

გ) ჰომო ჰაბილისი  

დ) ჰომო გენიუსი   

  

10) ნინევია იყო:  

ა)  ასურეთის დედაქალაქი     

ბ)   ურარტუს დედაქალაქი    

გ)   კოლხას დედაქალაქი 

დ)  დიაოხის დედაქალაქი  

 

 

 

 

                         მე-10 კლასი 



 

 

1) რომელ ბრძოლაში დაატყვევა  სამცხის მთავარმა ყვარყვარემ  გიორგი მერვე?  

ა) ტბეთის ბრძოლაში  

ბ) ფარცხისის ბრძოლაში   

გ)  ერწუხის ბრძოლაში  

დ) ფარავნის ბრძოლაში  

 

 

2) რომელ წელს გარდაიცვალა დავით კურაპალატი?  

ა)  1001 წელს  

             ბ)   1009 წელს    

             გ)  1135 წელს  

            დ) 1024 წელს   

             

 

3)  1459 წელს საქართველოში  ჩამოვიდა ლუდოვიკო ბოლონიელი, რომელიც იყო:  

ა)   საფრანგეთის მეფის ელჩი 

ბ)  რომის  პაპის დელეგატი 

გ)   ინგლისელი ჰერცოგი  

დ) გერმანიის მეფის მსახური 

 

4) რომელ სახელმწიფოსათან განაახლა 1639  წელს  თეიმურაზ პირველმა ,,ფიცის წიგნი’’?  

ა)  სომხეთთან    

ბ)  ოსმალეთთან 

გ)  ირანთან 

დ) რუსეთთან 

 

 



5) ბაგრატ  მეოთხესა და ლიპარიტ ბაღვაშს შორის სასირეთის ჭალასთან  მომხდარ  

ბრძოლაში მონაწილეობდნენ :  

ა)  ჩინელები 

ბ)  ვარიაგები  

გ)  ინდოელები 

დ)  ხაზარები 

 

6)    ჰეროდოტეს აზრით, სადაური წარმოშობის იყვნენ კოლხები?   

     ა)   ჩინური  

     ბ)  ეგვიპტური 

     გ)  სომხური 

     დ)  ურარტული  

 

   7)  რომელი მეფის დროს აშენდა : ხახულის, ბანას,პარხალის ტაძრები?  

      ა) დავით აღმაშენებლის  

      ბ)  თამარ მეფის   

      გ)  დავით მესამე  კურაპალატის   

       დ) გიორგი ბრწყინვალეს  

 

  8)  ვინ იყო ხუაშაქ ცოქალი?          

        

            ა)   დავით აღმაშენებლის მსახური  

             ბ)   დიდგვაროვანი ქალი, რომელიც თამარ მეფემ ყუთლუ არსლანის გამოსვლის დროს     

მოსალაპარაკებლად გაგზავნა 

             გ)   ქართლის ერისმთავარი არაბთა პირველი შემოსევისას 

              დ)  ირანის შაჰი 

              

  9)   ბექა და ბეშქენ ოპიზრები იყვნენ:  

ა)  ქართველი სარდლები    

ბ)  ქართველი ოქრომჭედლები  



გ) ქართველი ვაჭრები  

დ) ქართველი ჰიმნოგრაფები  

 

10)  ქართლ-კახეთის განმგებლად  გამოგზავნილ ხოსრო-მირზას  შაჰ სეფიმ უწოდა:  

ა)   აბდულ-ხანი 

ბ)   როსტომ -ხანი 

გ)   მაჰმუდ-ხანი 

დ)  ბენდერ-ხანი 

           

 

 

 

 

                        მე-11-12 კლასი 

 

 

 

1) როდის აიღო და გადაწვა ბუღა თურქმა თბილისი ?  

           ა)  675 წელს     ბ)  853  წელს  გ)   905  წელს  დ) 1146 წელს   

          

 

2)   ვინ  იყო  ქართლის მეფე შაჰ-თამაზის ლაშქრობების დროს?   

   

        ა) ლუარსაბ მეორე  

       ბ)   ლუარსაბ პირველი  

       გ) სიმონ პირველი   

       დ) სიმონ მეორე  

 

 



3)  რა ერქვა  იმპერატორს, რომელიც ატილას   შემოსევების დროს მართავდა რომს:       

ა)   ნერონი  

ბ)   კარაკალა  

             გ)  ვალენტინიანე  

             დ) კალიგულა  

 

4) ბერძნულ მითოლოგიაში მიწისქვეშა სამეფოს მბრძანებელს  ერქვა :   

            ა)  არესი  

            ბ)  ფობოსი  

            გ)  ჰადესი 

            დ) ოსირისი  

 

5) ვინ იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი:   

ა)   ედუარდ შევარდნაძე   

ბ)   ნოე ჟორდანია      

გ)   ზვიად გამსახურდია 

დ)  ნოე რამიშვილი 

      

 

6)   იმერეთის რომელმა მეფემ აკრძალა ტყვეთა სყიდვა იმერეთში ?  

           ა)     სოლომონ მეორემ       

           ბ)  ალექსანდრე მესამემ         

           გ) სოლომონ პირველმა    

          დ) ალექსანდრე მეხუთემ  

 

7) რომელ  წელს  აიღო  ოდოაკრმა რომი?  

ა)  476  წელს  

ბ)  577 წელს  

გ)   545 წელს  

 დ) 404 წელს   



 

8)   სპარსეთში არ უმეფია :    

                ა)  დარიოს მესამეს   

                ბ)   მუვათალი მეორეს      

               გ) კიროს მეორეს   

               დ) ქსერქსე პირველს  

           

 

 

9)   რა ევალებოდათ აქემენიანთა იმპერიაში სატრაპებს?  

       ა)  სამეფო ხაზინის მოვლა  

ბ)  სალოცავების აშენება  

გ)  იმპერიის ადმინისტრაციული ოლქების წინამძღოლობა 

დ) დედოფლის პირადი უსაფროების უზრუნველყოფა 

 

10)  ვინ იყო  ნელსონი?   

               ა) ინგლისელი ადმირალი   

              ბ)  ფრანგი მოგზაური  

             გ)  გერმანელი ვაჭარი 

              დ) ჰოლანდიელი გეოგრაფი  

 

 

 


