
მე-8    კლასი 

ქართველი  მწერლების  ბიოგრაფიული  შტრიხები 

I.შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (40 ქულა) 

1. სად  არის  დაკრძალული  მწერალი  აკაკი  წერეთელი? 

ა) მთაწმინდის  მწერალთა  და  საზოგადო  მოღვაწეთა პანთეონში; 

ბ) დიდუბის  მწერალთა  და  საზოგადო  მოღვაწეთა  პანთეონში; 

გ)  საჩხერის  რაიონის  სოფელ  სხვიტორში,  ეკლესიის ეზოში; 

2. რომელ  ფაკულტეტზე  სწავლობდა  რუსეთში   ილია  ჭავჭავაძე? 

ა) ჰუმანიტარულ  ფაკულტეტზე; ბ) იურიდიულ  ფაკულტეტზე; გ) ეკონომიკის ფაკულტეტზე; 

3. რა  გვარის  ქალი  იყო  ვაჟა-ფშაველას   დედა    გულქანი? 

ა)ჯორჯაძე;      ბ)ავალიშვილი;   გ) ფხიკელაშვილი; 

4. ვინ  იყო  აკაკი   წერეთლის  დედა? 

ა)  ეკატერინე  აბაშიძე;      ბ)თამარ  ორბელიანი;    გ) ნინო  ბაგრატიონი; 

5. რა  დაავადებით    გარდაიცვალა  ვაჟა-ფშაველა? 

ა) ნაწლავების  გადახლართვით; 

ბ) ფილტვების  დაავადებით - ჭლექით;      გ)გულის  დაავადებით; 

6. ვის ეკუთვნის ნაწარმოები „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“? 

ა) რევაზ  მიშველაძეს;       ბ)არჩილ  სულაკაურს;    გ)ნოდარ  დუმბაძეს; 

7. რომელი  ქართველი  პოეტია  დაბადებული  ვანის  რაიონის  სოფ.  ჭყვიშში? 

ა) ანა  კალანდაძე;       ბ) გალაკტიონ  ტაბიძე;     გ)მურმან  ლებანიძე; 

8. რომელმა  ქართველმა  პოეტმა  დაასრულა  სიცოცხლე  თვითმკვლელობით? 

ა)მუხრან  მაჭავარიანმა;       ბ) გალაკტიონ  ტაბიძემ;       გ)შოთა  ნიშნიანიძემ; 

9. რომელი   ქართველი მწერალი მოიხსენიება  ორი  სახელით? 

ა) სულხან-საბა ორბელიანი;     ბ) დავით  გურამიშვილი;       გ) მურმან  ლეონიძე;  

10. რომელმა  ქართველმა  მწერალმა იმოგზაურა  ევროპაში,  როგორც  ელჩმა  ქართლისამ  და  ეს  

მოგზაურობა  უშედეგოდ  დასრულდა? 

ა) სულხან-საბარბელიანმა;       ბ) დავით  გურამიშვილმა;  გ)თეიმურაზმა;   

 

II.ქართული  სიტყვების  სალაროდან : შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (30 ქულა) 

11. რას აღნიშნავს  სიტყვა  „ბუკინისტი“  ? 

ა)დასარტყამ  ინსტრუმენტს;      ბ) ახალ  წიგნს;     გ) ძველი  წიგნებით  მოვაჭრეს; 

12. რას აღნიშნავს  სიტყვა   „ბორდიური“? 

ა)ტროტუარს;          ბ) ტროტუარის  კიდეს; გ)ფართო  ქუჩას; 

13. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „ბოლოქანქარა“? 

ა)გრძელბოლოიან  პატარა  ჩიტს;   ბ) გარეულ  ღორს;  გ) ძაღლის  ერთ-ერთ  ჯიშს; 

14. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „ავყია“? 

ა)ძალიან  მაღალს;    ბ)ავისმთქმელს;  გ) კოჭლ  კაცს; 

15. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „ავარა“? 

ა)ხულიგან ქუჩის  ბიჭს;   ბ)ციხის  მცველს;  გ) მოსამსახურეს; 

16. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „დაიქადნებს“? 

ა) ატირდება;    ბ) მუქარით  იტყვის;  გ) გადაიხარხარებს; 

17. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „დარახტული“? 

ა) გაჭენებულს;         ბ)გაპარტახებულს;      გ) მორთულ-მოკაზმულს; 

18. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „დილეგი“? 

ა)  საპყრობილეს;    ბ)დიდ  ტომარას;     გ)პატარა  სახლს; 

19. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „დოღი“? 

ა)მამლების  შეჯიბრს;   ბ) მგლების  ყმუილს;  გ) ცხენების  რბოლას; 

20. რას  აღნიშნავს  სიტყვა   „თოხიტარა“? 

ა) პატარა  ცხვარს;    ბ)   პატარა  ჩიტს;       გ)პატარა  ხბოს; 

 

 

 

 

 III. დაასრულეთ ანდაზები! შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (30 ქულა) 

21. ბედაურები დაწყდაო ... 

ა) ვირს მოედანი დარჩაო;      ბ) ხალხი  უბედაუროდ  დარჩაო;    გ) ძაღლები კი აყეფდნენო; 



22. ბედაური ცხენი ... 

ა) პატონს  არ  ააყვირებსო; ბ) არავის  აწყენინებსო;        გ) მათრახს არ დაიკრავსო; 

23. ბედი მომეც და... 

ა)ყველგან  წამოვალო;  ბ) სანეხვეზე გადამაგდე;       გ) ყველაფერს  შევძლებ; 

24. ბევრი რათ უნდა დედასა ... 

ა) ერთი სჯობს სახელოვანი;      ბ) ორიც   საკმარისია;     გ)ბევრი  შრომა  სჭირდებაო ; 

25. ბევრის მდომმა  

ა) ბევრიც  მიიღო;          ბ)ვერაფერიც  მიიღო;   გ) ცოტაც დაკარგა; 

26. ბერს ბერობა შეშვენის და... 

ა) ძაღლს -  ძაღლობა;  ბ)  ერს -  ერობა;           გ) მგელს  -  მგლობა; 

27. ბედნიერს უწვიმდეს ... 

ა) უბედურს უქროდესო;      ბ) ყველაფერს  მიიღებსო;      გ) უბედურს ტკიოდესო; 

28. მარტოხელა კაცი... 

ა) ყველაზე  ცოდვააო;        ბ) ყველას  ებრალებაო;  გ) ჭამაშიაცბრალიაო; 

29. მაძღარს... 

ა)მშიერიც  მაძღარი ეგონაო;     ბ) ყველა  მაძღარი  ეგონაო;   გ)აღარაფერი  უნდაო; 

30. მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ ... 

ა) ის  თავისას  არ  იშლიდაო; ბ)ის კი მაინც ტყისკენ გარბოდაო;  გ) იქნებ  როგორმე  შევცვალოთო; 

 

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? 

„იყო  და არა  იყო  რა  იყო  ერთი  გლეხი,  რომელსაც  ჯიშიანი  ბატი  ჰყავდა. ყოველდღე  დიდ  და  ძალზე  

გემრიელ  კვერცხს  დებდა.  ერთ დღესაც  გლეხი  მის  საბუდარს  რომ  მიადგა გაოცდა,  რადგან  სულ  

სხვანაირი  კვერცხი  დახვდა მოყვითალო  და  მბზინავი.  ხელში  რომ  აიღო,  ჩვეულებრივ მძიმე  ეჩვენა.    

გლეხმა  იფიქრა,  შურიანმა  მეზობელმა  ხომ  არ  მომიწყოო   

კვერცხი  ოქროსი  აღმოჩნდა.  გლეხის  გაოცებას  საზღვარი  არ  ჰქონდა როცა მეორე  დღეს  ბატმა  კვლავ  

ოქროს  კვერცხი  დადო...  გლეხი  კაცი  მდიდრდებოდა,  მაგრამ  თანდათან  ხარბი  ხდებოდა.  ერთ  დღეს  

მოისურვა  მთელი  ის  ოქრო,  რაც  ბატში  იყო    ჩაეგდო  ხელში.  ფრინველი  დაკლა  და  გამოფატრა,  

მაგრამ  შიგ  ვერაფერი  იპოვა.“  /ეზოპეს  იგავიდან/ 

 ა) ექვსი;                  ბ)  ცხრა;             გ)  რვა; 

32. რამდენი     მორფოლოგიური    შეცდომაა     ტექსტში? 

„ერთხელ,  დიდი  ხნის  წინ,  არწივი  კურდღელს  შესაჭმელათ  მისდევდა.  კურდღელმა აღარ  იცოდა,  

თავი  სად  შეეფარებია.  როგორც  იქნა,  ერთ  ხოჭოს  მოკრა  თვალი  და   შეევედრა,  მიშველეო.  ხოჭო  

სულ  ერთი  ბეწო  იყო,  მაგრამ  პირობა  მიცა,  დასახმარებლათ  ძალას  არ  დავიშურებო.“/ეზოპეს  

იგავიდან/ 

  ა)  ხუთი;       ბ) ოთხი;   გ) ექვსი; 

33. რამდენი    მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული    შეცდომაა    ტექსტში? 

„ერთ  მეოცნებე  გოგონას ნაქსოვი  ფარდაგი   ეგო  და  ხშირათ  ქარგავდა,  ქსოვდა  და  მეგობრებს  

უგემრიელესი   ტკბილეულით  უმასპინძლდებოდა.   ამ  გოგონას  ცხოვრება პარადოქსებით  იყო  სავსე,  

ამიტომ  ხშირად  ვერ  უგებდენ  უცნაურ  ფერიასს.  თუმცა  ის  ყველას  უყვარდა,  რადგან  თავად  ყველას  

მიმართ  მეტათ  მზრუნველი  იყო.“ 

ა)  ოთხი;       ბ) ხუთი;   გ) სამი; 

34. რამდენი   ფორმაუცვლელი   სიტყვაა  მოცემულ  მონაკვეთში? 

„ ერთმა  შაშვმა შენიშნა, რომ  მტრედები  თბილ  და  უსაფრთხო  სამტრედეში  სახლობდნენ,   პატრონიც  

უხვად  აპურებდა.  ინატრა,  ეჰ, რა მოხდებოდა,  მეც  ასეთი  უდარდელი  ცხოვრება  მქონდესო.“/ეზოპეს  

იგავიდან/ 

ა)  სამი;      ბ) ხუთი;   გ) ოთხი; 

35. ბონუს შეკითხვა თიბისისგან:  რამდენი   სრულმნიშვნელოვანი  სიტყვაა  წინადადებაში? 

„ერთხელ  დიდებული  არწივი  ცაში  ლივლივებდა  და     გამოტყორცნილი  ბასრი ისარი  შიგ  გულში  

ჩაესო.“/ეზოპეს  იგავიდან/ 

ა) თერთმეტი;        ბ) თორმეტი;        გ) ათი;  


