
 

 

მე-2 კლასი 
 

I სავარჯიშო.  გრამატიკული ნაწილი 

 

1. რომელია არასწორად დამარცვლილი სიტყვა? 

ა. ამ-ბობ-და  ბ. ფე-ხე-ბი  გ. გა-მ-ო-ხტა  დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

2. ,, ძალიან მოეწონა თავისი გრძელი და ტოტიანი რქები.“ 

 რა კითხვა დაესმის წინადადებაში ხაზგასმულ სიტყვას? 

ა. რა?   ბ. ვინ?   გ. როგორი?  დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

3. როდის ხდება წინადადებაში გადმოცემული მოქმედება? 

 ,, ირემი ტრიალ მინდორზე ისარივით გაფრინდა.“ 

ა. ახლანდელ დროში     ბ. წარსულ დროში 

გ. მომავალ დროში      დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

4. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:  

 ___ არის უსულო არსებითი სახელი. 

ა. ჩრდილი  ბ. ლომი  გ. ირემი  დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

II  სავარჯიშო.  

სინონიმები, ანტონიმები, ფრაზეოლოგია 

5. რომელია მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვათა წყვილი? 

ა. ჩრდილი, მზე     ბ. ჩრდილი, ლანდი 

გ. ჩრდილი, მდინარე     დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

6. ,,გაეხლართა“ ანუ 

ა. წავიდა  ბ. გაჩერდა  გ. გაება  დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

 

III   სავარჯიშო.      მართებული მსჯელობა 

  

  

7. ,,დედა, მგონი დათვი ________, შესჩივლა თიკანმა დედას.“ 

ა. მოფრინავს  ბ. მოჰყეფს  გ. მობაჯბაჯებს დ. მოსისინებს 

8. ,,არა, შვილო, დათვს ზამთარში ______ სძინავს, ანუგეშა დედამ.“ 

ა. ბოსელში  ბ. ბუნაგში  გ. საქათმეში  დ. მიწის ქვეშ 

 

IV სავარჯიშო.  ლექსიკა 

 

9. ,,ჭა“ ანუ 

ა. ,,ღრმა და ვიწრო ორმო, რომელშიც მიწისქვეშა წყალი გროვდება.” 

ბ. ,,ადამიანის ყოველდღიური საკვები, რომელიც ცხვება  წყალში მოზელილი ხორბლეულის 

ფქვილისაგან.“ 



გ. ,,მცირედ ჩაღრმავებულ ადგილას დამდგარი წყალი, – ტბორი, წუმპე.“ 

დ. ,, ატმოსფერული ნალექი, რომელიც წყლის წვეთების სახით ეცემა დედამიწაზე.“ 

10. ,,სამშობლო“ ანუ 

ა. ,,  ქვეყანა, მხარე, სადაც დაიბადა ადამიანი და რომლის მოქალაქედაც ის ითვლება.“ 

ბ. ,, დედამიწა, დედამიწის სფერო, ჩვენი პლანეტა.“ 

გ. „უმეტესად გლეხებით დასახლებული პუნქტი, რომლის ძირითადი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობას 

მისდევს.“ 

დ. ,, სამშობლოს მოყვარული, თავისი ქვეყნისა და ხალხის ერთგული, მათთვის თავდადებული.“ 

 

 

მე-3 კლასი 
 

 
 

I სავარჯიშო.  გრამატიკული ნაწილი 

 

1. ____ კითხვა დაესმის მხოლოდ ადამიანს. 

ა. რა   ბ. ვინ   გ. საით  დ. როდის 

2. ____ აღნიშნავს მეორე პირს. 

ა. შენ და თქვენ ბ. მე და შენ  გ. შენ და ის  დ. შენ და ისინი 

3. ____ უსულო არსებითი სახელია. 

ა. ფისო  ბ. მეკარე  გ. ქარი   დ. ბეღურა 

4. ,,უეცრად ფანჯრის _____ კატომ ზაზუნა დაინახა.“ 

ა. შორს  ბ. დან   გ. მაშინ  დ. სიახლოვეს 

 

II  სავარჯიშო. წინადადება  შინაარსის  მიხედვით 

 

5. ადამიანის  რა  ძლიერი   გრძნობაა  გამოხატული  წინადადებაში: 

„ ვაიმე,  დედილო,  მგელი!  მგელი!“ 

ა. სიხარული     ბ. ტკივილი     გ. შიში   დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

6. რა  ძლიერი  გრძნობაა  გამოხატული  წინადადებაში?  

„ ფუჰ,  შეგარცხვინოს   ღმერთმა, ეს  რა  ჩაიდინე!“ 

ა. გაბრაზება          ბ. დაყვავება        

გ.  შიში      დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

 

III   სავარჯიშო.  სინონიმები,ანტონიმები; ფრაზეოლოგია 

7. ,,ჯიუტი“ იგივეა, რაც; 

ა. უტეხი      ბ. მსხვრევადი    

გ. გახარებული     დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

8. ,, ერთ-ერთს უკან უნდა დაეხია და გზა დაეთმო.“ 

  განმარტეთ წინადადებაში ხაზგასმული ფრაზა: 

ა. განზრახვაზე ხელი უნდა აეღო. 

ბ. გზა უნდა გაეგრძელებინა. 

გ. წყალში უნდა გადავარდნილიყო. 



დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

IV სავარჯიშო.  ლექსიკა 

 

9. ,,ცრემლი“ ანუ 

ა. ,,  მიწისქვეშა წყლის ნაკადი, ამოხეთქილი ზედაპირზე.“   

ბ. ,,  ბუნებრივ კალაპოტში მიმდინარე მცირე წყალი.“ 

გ. ,,თვალიდან გამონადენი სითხე, ჩვეულებრივ, მწუხარების დროს.”  

დ. ,, მლაშე წყლის დიდი მასა, მეტ-ნაკლებად შემოსაზღვრული ხმელეთით.“ 

10. ,,სარკმელი“ ანუ 

ა. ,,ლითონის ან ფაიფურის ჭურჭელი, რომელსაც ტუჩიანი მილი აქვს სითხის გადმოსასხმელად.”  

ბ. ,,პირფართო, ყელგანიერი ჭურჭელი, თიხისა _ საჭამადის საკეთებლად.“ 

გ. ,, იგივეა, რაც ფანჯარა.“ 

დ. ,, შემოზღუდული ადგილის ანდა შენობის, ოთახის შესასვლელის დასახური. მის მიწევ-მოწევით  

       შესასვლელი იხურება ან იხსნება.“ 

 

 

მე-4 კლასი 
 

I სავარჯიშო.  არსებითი სახელი, რიცხვითი სახელი, ნაცვალსახელი 

     

1. რომელია ჩვენებითი ნაცვალსახელი? 

ა) ეგ  ბ) შენ   გ) მე  დ) თქვენ 

2. რომელ ბრუნვაში დგას არსებითი სახელები ,,ქათამმა“, ,,სახნისს“? 

ა) მოთხრობითში    ბ) მოთხრობითსა და მიცემითში 

გ) მოთხრობითსა და ნათესაობითში დ) სახელობითსა და ნათესაობითში 

3. რომელია მოქმედების აღმნიშვნელი სიტყვა? 

ა) მორბის  ბ) სახნისს  გ) კოხტა  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

4. რომელია კრებითი სახელი? 

ა) მდინარეები  ბ) შაქარი   გ) ამბავი   დ) კოლტი 

 

II  სავარჯიშო. მართლწერა,ზედსართავი სახელი 

 

5. რომელ დროშია წინადადებაში ხაზგასმული ზმნა? 

„თვალებდაჭყეტილი ხორბალა და ნამცეცა სულგანაბულნი უმზერდნენ ამ ამბავს.“ 

ა) ახლანდელში     ბ) წარსულში   

გ) მომავალში      დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

6. ,,და, აი, ამ დროს მინასავით უძრავ ლურჯ ჰაერში  ბებერ მუხასთან შემოვიდა ხარირემი.“ 

მოცემულ წინადადებაში რომელ სიტყვას არ დაესმის კითხვა? 

ა) უძრავ   ბ) და   გ) მუხასთან  დ) ბებერ 

 

III   სავარჯიშო.       ლექსიკა, ფრაზეოლოგია 



 

7. რომელ  წყვილშია  საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვები ? 

 ა) კეთილი-ბოროტი             ბ)სწრაფი-მარდი             გ) ზევით–მაღლა დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

8. დღე–ღამის  რომელ მონაკვეთზეა  საუბარი  ციტატაში :  

 ,,დღემ    დაიხურა    პირ–ბადე, 

  მთებმა  დახუჭეს  თვალები.“ 

 ა) დაღამდა                  ბ)   გათენდა           გ)  შუადღეა  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

IV სავარჯიშო.  დაასრულეთ ანდაზა:   

9. ,, აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი ____________ .“ 

ა) ორივე ქურდიაო    ბ) ორივე მართალიაო  

გ) ორივე ტყუისო    დ) ორივე დაიჭირესო  

 

10. ,,ეს ქვეყანა კიბეა: _________ . 

ა) ზოგი გარბის, ზოგი გამორბის.    ბ) ზოგი მარცხნივ, ზოგი მარჯვნივ. 

გ) ზოგი ადის, ზოგი ჩამოდის.   დ) ზოგს უხარია, ზოგი დარდობს. 

 

 

მე-5 კლასი 
 

I სავარჯიშო.  არსებითი სახელი 

1. რა კითხვა დაესმის წინადადებაში ხაზგასმულ სახელს? 

,, თვალები ჩაუქრა, გადათოვლილი თავი ჩაჰხარა.“ 

ა) რა?    ბ) ვინ?    გ) როგორი?   დ) როდის? 

2. ჩასვით ნივთიერებათა სახელი: 

,, ___ მთელი ტომარა დააცალა ყურძენს.“ 

ა) დიდი   ბ) გრძელი   გ) შაქრის   დ) მაღალი 

3. ჩასვით კრებითი სახელი: 

,,___ შეაფარა თავი სიცხისაგან გათანგულმა.“ 

ა) ფიჭვნარს   ბ) მუხას   გ) ჩრდილს   დ) მას 

4. კუმშვადი არსებითი სახელების წყვილია: 

ა) გზა, მასწავლებელი ბ) სიცოცხლე, მშობელი გ) ფანქარი, მერცხალი დ) ჩიტი, იარაღი 

 

II  სავარჯიშო. სინონიმები,ანტონიმები 

ხაზგასმულ სიტყვებს შეუსაბამეთ შესაბამისი სინონიმები 

5. ქირქილი უყვარდა უსინათლო ბერიკაცს . 

ა) ჩუმად საუბარი          ბ) ჩუმად სიცილი          გ) კისკისი                                   დ)  პირფერობა  

6. შხაპუნა  წვიმა წამოვიდა .  

ა)  თავსხმა წვიამა               ბ)  კოკისპირული წვიმა    გ)   უცაბედი წვიმა      დ)  ხშირი წვიმა  

 

 



III   სავარჯიშო.       ფრაზეოლოგიზმები 

7. ,,გულიდან ამოიღო“ ანუ      

ა) დაივიწყა  ბ) ვერ მოითმინა გ) ძალიან გაუხარდა  დ) გონება დაკარგა 

  

8. ,,წელში გაწყდა“ ანუ      

ა) მუსრის გავლება    ბ) შრომისაგან დაიღალა  

გ) სულმა წასძლია    დ) მოტყუებული დარჩა 

 

IV სავარჯიშო.  დაასრულეთ ანდაზა:   

9. ,, ერთი მერცხლის _______ .“ 

ა) სურვილი მკათათვეს ვერ მოიყვანსო  ბ) ახირება არაფრად გამოდგებაო 

გ) ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო  დ) გალობა არას გვარგებსო  

10. ,,ვაჟკაცი სადაც შერცხვება, მისი _____ .“ 

ა) სასახლეც იქ არის     ბ) სამარეც იქ არის 

გ) მისი დატუქსვაც იქ იციან.    დ) მისი დატუქსვა არ იციან 

 

 

მე-6 კლასი 
 

I სავარჯიშო.  მორფოლოგია,ლექსიკა 

 

1. ჩამოთვლილთაგან რომელი მსჯელობაა მართებული? 

ა) ადამიანთა საკუთარ სახელებს არ აქვს მრავლობითი რიცხვი. 

ბ) ადამიანთა საკუთარი სახელები წოდებით ბრუნვაში არ დაირთავენ ნიშანს. 

გ) ა და ბ მსჯელობა მართებულია. 

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

2. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული? 

ა) ჩემსკენ  ბ) გარედ  გ) კარგად  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

3.  „ჩქამი“ არის: 

ა) პასუხი  ბ) მოძრაობა  გ) ხმა   დ) სწრაფი 

4. „წკვარამის“ ანტონიმია 

ა) ბნელი  ბ) ნათელი  გ) უკუნეთი  დ) ღამე 

 

II  სავარჯიშო. არსებითი სახელი 

 

5. რომელია მრავლობითი რიცხვის უქონელი სახელი? 

ა) გული  ბ) ძლიერი  გ) თავისუფლება  დ) დაუძლურებული  

6. რომელ ბრუნვაში დგას ,,ლომებრ“? 

ა) სახელობითში  ბ) მოთხრობითში  გ) მიცემითში  დ) ნათესაობითში  

 

III   სავარჯიშო.       ზმნა 

7. რომელი ზმნა შეიცავს ირიბ ობიექტს? 

ა) ახმიანდა   ბ) მოთოვა   გ) დავუქნიე   დ) წვიმს 



8. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: 

გარდამავალია ზმნა თუ იგი  შეიცავს ____ ობიექტს. 

ა) პირდაპირ  ბ) ირიბ   გ) სუბიექტს  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

 

IV სავარჯიშო.  დაასრულეთ ანდაზა:   

 

9. ავი ძაღლი არც თითონ შეჭამს, ________.“ 

ა) არც სხვას დაუძახებსო    ბ) არც სხვას შეაჭმევსო  

გ) არც მას შეაჭმევსო     გ) არც მას დაუძახებსო 

10. არა შეჯდა მწყერი ხესა, _______ .“ 

ა) არა იყო გვარი მისი     ბ) არც ჩამოვიდა ძირსა 

გ )არც გაუგონა სხვასა    დ) გალიისკენ გამოფრინდა 

 

 

მე-7 კლასი 
 

I სავარჯიშო:  მორფოლოგია 

 

1. რომელია უასპექტო ზმნა? 

ა) ვიცი   ბ) შემოვიდა  გ) გადაიღო  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

2. შემოხაზეთ ბრძანებითი კილოს ფორმა: 

ა) ,,არ დახურო, არ დახურო, საინტერესო ნახატებია!“ 

ბ) ,,წუხელი ღამით ქარი დაქროდა.“ 

გ) ,,არ  გინდა? სამახსოვროდ არ წაიღებ?“ 

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

3. რა კითხვა დაესმის წინადადებაში ხაზგასმულ ზმნას? 

,,ნეტავ არ ჩაგძინებოდა, ჩიტო ნიბლიავ, ხეზედა?“ 

ა) რას შვრება?  ბ) რა გექნა?   გ) რა ჰქნა? დ ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

4. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: 

,,იმავ დღეს მოხუც კაცს შინ ერთი ჭაბუკი _______ .“ 

ა) ეწვივნენ  ბ) ეწვია  გ) ეწვიათ  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

II  სავარჯიშო. სიტყვათა   მართლწერა 

 

5. რომელია  სწორად  დაწერილი  სიტყვა? 

ა) პირდაპირ     ბ)   სხვა და სხვა        გ) რაკა-რუკი  დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

6. რომელ  წინადადებაშია  არასწორად  დაწერილი   სიტყვა? 

ა) „ზურიკელა  სულძაღლიანს  მერი  უყვარდა.“ 

ბ) „მრავალ-ჭირ-გამოვლილი  ქვეყანა  თანდათან  ფეხზე  დგებოდა.“ 

გ) „დაბერებულიყო  დიდედა  ეკვირინე.“ 

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 



III   სავარჯიშო:        ლექსიკა 

 

7.    მოძველებული  სიტყვა, ანუ 

ა)  ე, ზ, ლ, ო,ნ, ი, მ, გ, ო, ი        ბ)   ი, რ, ა, ზ, ბ, მ, ა, ბ, რ, ი  

გ)  ი, ზ, მ, ა, ი, ქ, რ, ა        დ)  ი, მ, ო, პ, ა, ნ, რ, ი, 

8.    სად დაიბადა ილია ჭავჭავაძე? 

ა)  ი, ლ, ბ, ს, ი, შ, თ, ი, ი               ბ)  მ, ა, შ, ი,  ბ, თ, ი, უ         

             გ)  შ, ა, ვ, ი, ლ, ე, ყ, რ       დ)  ა, უ, რ, ი, თ, ს, ვ 

 

IV სავარჯიშო.  დაასრულეთ ანდაზა:   

 

9. ,, ერთი კარი რომ მიიხურება, ________ .“ 

ა) მეორე გაიღებაო     ბ) მეორეც დაიხურებაო 

გ) მეორე აღარ ჩანსო    დ) მეორე სად არისო 

10. ,, ვაი, ქონავ, ________ !“  

ა) ვაი, უქონლობავ     ბ) ვაი, სამშობლოვ 

გ) ვაი, დედა      დ) ვაი, მე 

 

 

მე-8 კლასი 
 

I სავარჯიშო.   

მორფოლოგია,      სინტაქსი,    პუნქტუაცია 

1. წინადადებაში  ხაზგასმული  სიტყვა  არის: 

„ფანჯრის   რაფაზე  საცოდავად  მობუზულიყო  ბეღურა.“ 

ა) კუმშვადი  ბ)კუმშვად-კვეცადი     გ) კვეცადი      დ) უკუმშველი, უკვეცელი;  

2. რომელი   მეტყველების  ნაწილია  ხაზგასმული  სიტყვა  წინადადებაში: 

„დიდად  მადლობელი  ვარ თქვენი  რჩევა-დარიგებისთვის!“ 

ა) ზმნიზედა   ბ) ზედსართავი  სახელი      გ)  არსებითი  სახელი      დ) სახელზმნა 

3. რომელია    სწორად  დაწერილი  კომპოზიტი? 

ა) თავდაცვის   უნარიანი     ბ)  ჯიბე-გამოგლეჯილი    გ) ზავდადებული   დ)  ზავ-დადებული 

4. რომელია    არასწორად  დაწერილი   კომპოზიტი? 

ა) ზემოთ  აღნიშნული    ბ) შუადღე         გ) ზემო-აღნიშნული   გ) ზემოაღნიშნული 

 

 

II  სავარჯიშო.    

ტექსტის    ფაქტობრივი    ცოდნა 

ნაწყვეტი    „ვეფხისტყაოსნიდან“ 

5. რომელი  ფრაზა  არ  შეიძლება   დავუკავშიროთ    უფალს? 



     ა) „ბოროტიმცა რად  შეექმნა  კეთილისა  შემოქმედსა“;      

     ბ) „რაცა  ღმერთსა  არა  სწადდეს,  არა  საქმე  არ იქმნების“;      

     გ) „იგი  გახდის  წამის-ყოფით  ერთსა  ასად,  ასსა  ერთად“;       

    დ) „იგი  წავა  და  სხვა  მოვა  ტურფასა  საბაღნაროსა“; 

6. ვისი  სიტყვებია:  „კაცმან  საქმე  მოიგვაროს,   ვეჭვ,   ჭმუნვასა   ესე   სჯობდეს“?  

      ა) როსტევანის;    ბ) თინათინის;        გ) ავთანდილის;       დ) სოგრატის; 

 

III   სავარჯიშო.        

სინტაქსი 

 

  

7.  ჩასვით   სათანადო  სიტყვა  მრავალწერტილის  ნაცვლად  წინადადებაში: 

„მუზეუმით,    ........   წმინდანის  ნაწილები  ინახებოდა,  ყველა  ამაყობდა. 

ა) რომელშიც;         ბ) რომელსაც;         გ) რასაც;     დ) არცერთი; 

8. რა სახის სინტაქსური ურთიერთობაა ხაზგასმული სინტაქსური წყვილის   

 წევრებს   შორის? 

  „ყელზე აბრეშუმის ჭრელი ხელსახოცი მოეხვია.“ 

               ა) მართვა;      ბ) შეთანხმება;      გ) მირთვა;      დ)  არცერთი; 

 

 

IV სავარჯიშო. 

ლიტთეორიის   საკითხები 

9. რა  მხატვრული   ხერხია  გამოყენებული   ციტატაში: 

“ჭკუაგახსნილმა  და გულგაწმენდილმა  კაცმა  იცის  ესე  ღირსეულად   დაფასება   და  ესეთის   პატივით   

ხსენება    დიდბუნებოვან   კაცისა.“ 

ა)  შედარება     ბ) გაპიროვნება   გ) ეპითეტი        დ) გაზვიადება 

10. რა  მხატვრული  ხერხია  გამოყენებული  ციტატაში: 

„ჩვენი  არაგვიც  მუხლს  გიყრის,  გადმომქუხარი  კლდიდამა...“ 

ა)შედარება          ბ) გაპიროვნება         გ) მეტაფორა       დ) გაზვიადება 

 

 

მე-9 კლასი 
 

I სავარჯიშო. 

მორფოლოგია,      სინტაქსი,  პუნქტუაცია 

 

11. რამდენი   შეცდომაა   მონაკვეთში? 

„დიდი  დრო  გავიდა,  სანამ  სამყაროში  სხვადასხვა  ობიექტები  ჩამოყალიბდებოდა.  ამ  დროის  მანძილზე  

წარმოიშვა  გალაქტიკები  და პლანეტები.  პლანეტებს  სივრცეში  გასაჩერებლათ  გრავიტაციის  ძალა  აქვთ.“ 

ა) ერთი        ბ) ორი       გ) სამი        დ) ოთხი   

12. რომელ     მწკრივშია       ზმნები    წინადადებაში: 

„ ყური  დამიგდე, (1)  გრიგოლ, მაგას  მარტო  ვერ  შეძლებ, (2) იქნებ  მე  დაგეხმარო.“ (3) 



ა) წყვეტილი (1),   მყოფადი  (2),     II კავშირებითი (3);        

ბ)  უწყვეტელი (1) ,   მყოფადი (2),   აწმყოს   კავშირებითი (3);      

გ)  მყოფადი (1),   უწყვეტელი (2),  I თურმეობითი(3);   

დ)  წყვეტილი (1),  II  კავშირებითი (2),   ხოლმეობითი (3); 

13. რისი    ნიშანია    „ობ“     ზმნებში      ვშრომობ?     ვომობ? 

ა) ობიექტური  პირის  ნიშანი          ბ) სუბიექტური   პირის  ნიშანი       

გ) თემის  ნიშანი                დ)  გვარის  ნიშანი 

14. რომელი  ჯგუფის  ნაწილაკებია  გამოყენებული  წინადადებაში: 

„განა  ყველა,  რაც ხმელია,  კაცისგან  საწუნარია?!“   

ა) ჩვენებითი   და მიგებითი                ბ) უარყოფითი  და მიგებითი         

გ) კითხვითი  და   გაძლიერებელი          დ) გაძლიერებელი   და   ჩვენებითი 

II  სავარჯიშო. 

ტექსტის    ფაქტობრივი    ცოდნა 

ნაწყვეტი    „ვეფხისტყაოსნიდან“ 

„ანდერძი  ავთანდილისა  როსტევან   მეფის  წინაშე,  ოდეს  გაიპარა“ 

 

15. ბრძენი  კაცი  არასოდეს  გასწირავს  მოყვარეს.  ვის    სიტყვებს  მოიხმობს  ავთანდილი? 

ა) პლატონის;                                  ბ) არისტოტელეს;    

 გ) დიონისე  არეოპაგელის;         დ) თვით  როსტევანის; 

16. როგორ  გესმით  ფრაზა: „აწ  წასვლა იყო  წამალი  ჩემთა  სახმილთა გზნებისა“? 

ა) ჩემი  ტანჯვის  წამალი  მხოლოდ  წასვლა  იყო;       

ბ) ტარიელი  ცეცხლით  დამწვარია  და  ამიტომ  წავედი;      

გ) მეც  და  შენც  ცეცხლით  დავიწვებოდით,  რომ  არ  წავსულიყავი;     

 დ) არცერთი  პასუხი  არ  არის  სწორი; 

 

III   სავარჯიშო. 

ფრაზეოლოგიზმები 

17. „აფრის აშვება“, ანუ ... 

 ა) ზღვაზე გასეირნება;    ბ) გამხიარულება; 

გ) დაურიდებლად მოქცევა;   დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

18. „ქვას ქვაზე არ ტოვებს“, ანუ ... 

ა) ქვებს ისვრის;     ბ) აშენებს; 

გ) ყველაფერს ანადგურებს;   დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

გ) ატირდა;     დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

  

IV სავარჯიშო. 

ლიტთეორიის   საკითხები 

19. რა  არის  ლირიკა? 

ა)  ლირიკა    პოეზიის  ისეთი  გვარია,  რომელშიც  უშუალოდ  არის  გადმოცემული  ავტორის  პირადი  

მისწრაფება, განცდა, შთაბეჭდილება,   რასაც იგი  იღებს  ცხოვრების  ამა  თუ  იმ  მოვლენისგან. 

ბ)  ლირიკა     არის    ბოლოსიტყვა,  სადაც  მოთხრობილია  პერსონაჟების  ბედზე,  მათ     ცხოვრებაზე  და  

ავტორები      გამოხატავენ  თავიანთ  შეხედულებებს  მათი  პერსონჟებისა   და  სხვა  მოვლენების  შესახებ. 



გ)  ლირიკა   არის  ამა  თუ  იმ  ენის  თავისებური,  დაუშლელი  გამოთქმა,  რომლის     მნიშვნელობა  არ  

უდრის  შემადგენელი   სიტყვების  მნიშვნელობათა  ჯამს. 

დ) ლირიკა    არის  სევდიანი  ლირიკული  ლექსი. 

20. რა  მხატვრული  ხერხია  გამოყენებული  ციტატაში: 

„როგორც  თევზი  წყალში,  ასე  ვგრძნობდი  თავს  ჩემს  დედულეთში.“ 

ა) შედარება         ბ) გაპიროვნება         გ) გაზვიადება    დ) მეტაფორა 

 

 

მე-10 კლასი 
 

I სავარჯიშო:   

მორფოლოგია,   სინტაქსი,     ლექსიკა 

1. რომელ  წინადადებაშია  შეცდომა? 

ა) პოეტი  ქალის  მშვენიერმა ლექსებმა ყველა  აღაფრთოვანა. 

ბ) პოეტი  შარლ  ბოდლერის  „ბოროტების  ყვავილები“  წავიკითხე. 

გ) მწერალ  გი  დე  მოპასანს  საინტერესო  მოთხრობები  აქვს  დაწერილი. 

დ) მწერალმა აკა მორჩილაძემ  მკითხველს  საინტერესო  მოთხრობები შესთავაზა.  

2. რომელი  გამოთქმაა  უმართებულო? 

ა) კვალი   დაატყო;   ბ) კვალი  დატოვა;    გ) კვალი  დაასვა; დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

3. რას  ნიშნავს  „შვილის“  განმსაზღვრელი    სიტყვა:   მხოლოდშობილი? 

ა) ერთადერთს;     ბ) პირველს;       გ) ერთ-ერთს;    დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი;  

4. რომელია  სწორი? 

ა) დაუმალია;     ბ) ჩაუცვია;       გ) უნახია;    დ) არც  ერთი  

 

  II  სავარჯიშო. 

ტექსტის  ფაქტობრივი  ცოდნა 

„ვეფხისტყაოსანი“ 

 

5. ვის  უბოძა  ტარიელმა  „დევთა  ქვაბში“  მიკვლეული  „უსახო, თვალისა  უნახავი“  საჭურჭლე? 

ა) ფატმანს;    ბ) ასმათს;      გ) ფრიდონს;      დ) მელიქ-სურხავს;  

6. რუსთაველი  წერს:  „შეკრა  წითელი  ასი  ათასი.“   ვის  და  რისთვის დასჭირდა  ეს  ოქრო? 

ა)  ფატმანს - ზღვათა  მეფისაგან  გამოპარული  ნესტანისთვის; 

ბ) ტარიელს - ფატმანის  დასასაჩუქრებლად; 

გ) ავთანდილს - ვეზირისთვის  ქრთამად; 

დ) ტარიელს - ასმათის  დასასაჩუქრებლად; 

 

III   სავარჯიშო. 

ფრაზეოლოგიზმები 

7. . „დაბალი ღობეა“, ანუ... 

ა) ადვილად დასაჩაგრია    ბ) არ მოსწონს 

გ) ეზიზღება;     დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

8. „გულის გულში ჩაიხედე“, ანუ ... 

ა) კარგად დაფიქრდი;    ბ) დამშვიდდი; 

გ)შეშინდი;     დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 



 

IV სავარჯიშო. 

ლიტერატურის თეორიის    საკითხები 

9. რა  არის   მემუარი? 

ა)მემუარი არის  ლიტერატურული  ნაწარმოები,  რომლითაც  გადმოცემულია  ავტორის  მოგონებანი  

პირად  და  საზოგადოებრივ  ცხოვრებაში მომხდარი  სხვადასხვა  ამბის,  მოვლენის  შესახებ. 

 ბ) მემუარი  არის  თხრობითი  ხასიათის,  დიდი  მოცულობის  მხატვრული  ნაწარმოები,  ლექსად 

დაწერილი. 

 გ) მემუარი  არის ალეგორიული  ფორმისა  და  დიდაქტიკური  ხასიათის  პატარა   სიუჟეტიანი  

ნაწარმოები. 

დ) მემუარი  არის  ვისიმე   ცხოვრებისა  და მოღვაწეობის  აღწერა,  ვისიმე  ცხოვრება,  ცხოვრების  გზა  

დოკუმენტური  სიზუსტით. 

10. რა  არის  რომანი? 

ა)  რომანი არის  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური  ხასიათის  ლიტერატურა  თანამედროვე  აქტუალურ 

საკითხებზე. 

ბ) რომანი   არის  ეპოსის  ისეთი  სახე,  რომელშიც  მოცემულია  მწერლის  მიერ  გამოგონილ,  აღწერილ  ან  

გათვალისწინებულ  ადამიანთა   ჯგუფისა და  მთელი  სოციალური  წრის  მთლიანი  ცხოვრების  ვრცელი  

სურათი. 

გ) რომანი  არის   ცნობილი  ისტორიული  ფაქტის  ან  ლიტერატურული  ნაწარმოების,  მასში  აღწერილი  

გმირებისა  და  მოვლენების  გადაკვრით,  მინიშნებით  ხსენება. 

დ) რომანი  არის  დრამატული  ნაწარმოების  ავტორის  შენიშვნა, რომელიც შეიცავს  სცენის  

მოწყობილობის,  პერსონაჟის  გარეგნობისა  და ქცევის  მოკლე  დახასიათებას. 

 

 

მე-11-12 კლასი 

 
 

I სავარჯიშო.   

მორფოლოგია,    სინტაქსი 

1. რომელ   წინადადებაშია    სწორად   დაწერილი     ნაცვალსახელი? 

ა) ამათმა  არ იცოდნენ,  რომ  ბერდიას  გული  ამდენს  ვეღარ  გაუძლებდა. 

ბ) სულელები  თქვენსკენ  მოიკითხეო, -  მითხრა  და   გავარდა. 

გ) ყოველი  მცდარად  გადადგმული  ნაბიჯი  მიზანს  გვაშორებდა. 

დ) არცერთი  პასუხი  არ  არის  სწორი. 

2. რომელ  წინადადებაშია  არასწორად  დაწერილი  რიცხვითი  სახელი? 

ა) ეს  ამბავი   მომხდარა   ცხრაას  ორმოცდაორში. 

ბ) ამ  წიგნში  სამი  ათას  ორასი  გვერდია  და  ყველა  ორნამენტითაა  დახატული. 

გ) მას  შემდეგ   სამნახევარი  თვე  გავიდა,  მაგრამ  არაფერი  შეცვლილა.  

დ) არცერთი  პასუხი  არ  არის  სწორი. 

3. რომელ    წინადადებაშია    არასწორად   დაწერილი    ფორმაცვალებადი  მეტყველების  ნაწილი? 

ა) მე  როდი  ვაჭრობ,  მე  ვიბრძვი,  მე  ვარ  სამშობლოს  მხედარი.    

ბ) ამოცანა   მხოლოდ   ერთმა  ამოხსნა. 

გ) ჩემს   გულში  სიხარულის  ნაპერწკალმა  გაიელვა. 

დ) არცერთი  პასუხი არ  არის  სწორი.  

4. რომელ    წინადადებაშია     არასწორად   დაწერილი  ერთ-ერთი   ფორმაცვალებადი  მეტყველების  ნაწილი? 

ა) თავის   იდეებს    ცხოვრებაში   კარგად   ახორციელებს. 

ბ) ჭეშმარიტი  რწმენა  ადამიანებს  სიძულვილის  ტყვეობიდან  ათავისუფლებს. 

გ) შვილებს  ისე  აღვზრდით, რომ  სამშობლოს  გამოადგნენ. 



დ) ბავშვები  ხმაურზე  გარეთ  გავარდნენ. 

 

  II  სავარჯიშო.   

ლექსიკა, ფრაზეოლოგია 

5. მომჭირნე იგივეა, რაც: 

ა) ყუათიანი ბ) მყიფე   გ) ყაირათიანი  დ) არცერთი  პასუხი არ  არის  სწორი. 

6. ხუმრობს, ოხუნჯობს: 

ა) ეპირფერება ბ) ქილიკობს   გ) ქლესაობს  დ) არცერთი  პასუხი არ  არის  სწორი. 

 

III   სავარჯიშო.   

ტექსტის  ფაქტობრივი  ცოდნა ; ძველი  ქართული  ლიტერატურა 

 

7. აგიოგრაფის თქმით,  რომელი  წმინდანი  იყო  „ვარსკვლავი  მოტყინარეი“? 

ა) აბო  თბილელი;  ბ) გრიგოლ  ხანძთელი;   გ) ეფრემ  მაწყვერელი;   დ) საბა იშხნელი; 

8. „გრიგოლ  ხაძთელის  ცხოვრება“   დაიწერა: 

ა) 780   წელს;     ბ) 861  წელს;    გ) 951  წელს;     დ) 961   წელს;  

 

IV სავარჯიშო. 

ლიტერატურის თეორიის    საკითხები 

9.   რა  ეწოდება  ისეთ   რითმას,   რომლის  ცალებიც  არა  მხოლოდ   ფორმით,  შინაარსითაც  

ურთიერთიდენტურია? 

ა) ტავტოლოგიური;    ბ) ომონიმური;    გ) ანტონიმური;   დ) არც  ერთი;      

10. რა  მხატვრული  ხერხია  გამოყენებული   ორტაეპედში: 

„მას  ავთანდილ   თაყვანის-სცა,  ლომთა  ლომმან  მზეთა  მზესა, 

მუნ  ბროლი  და  ვარდ-გიშერი    გაეტურფა  სინაზესა“? 

ა)ეპითეტი;     ბ) მეტაფორა;     გ) შედარება;   დ) არცერთი  პასუხი  არ  არის  სწორი; 

 

 

 


