
მე-10 კლასი 

I.ქართველი  მწერლების  ბიოგრაფიული  შტრიხები. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (40 ქულა) 

1. მე-19  საუკუნის   რომელი    დიდი   ქართველი  მწერალიამბობდა:  გლეხს  მიწა  უნდა  მიეცესო,  რამაც  

ადგილობრივი  თავად-აზნაურების    გულისწყრომა  გამოიწვია,   ხოლო  ერთმა  ახალგაზრდა  თავადმა  

ხმალიც  კი  იშიშვლა? 

ა) ილია   ჭავჭავაძე;   ბ) გრიგოლ  ორბელიანი;       გ) ნიკოლოზ   ბარათაშვილი; 

2. რომელ ქართველ მწერალს  ეკუთვნის  სიტყვები  ილიას   მკვლელობაზე:  „ფურთხის  ღირსი  ხარ  შენ,  

საქართველოვ!“ 

ა) ვაჟა-ფშაველას;  ბ)აკაკი   წერეთელს;   გ)ი.  გოგებაშვილს; 

3. რომელი ქართველი  მწერალი   სწავლობდა  ქუთაისის  გიმნაზიაში,  რომელსაც  შემდეგ  მისი  სახელი  

ეწოდა? 

ა) ტიციან  ტაბიძე;     ბ)გალაკტიონ  ტაბიძე;        გ) აკაკი წერეთელი; 

4. ვის  უწოდა  ქართველმა   ერმა  „საქართველოს  უგვირგვინო  მეფე“? 

ა) აკაკი  წერეთელს;  ბ)ნიკოლოზ  ბარათაშვილს;     გ) გალაკტიონ  ტაბიძეს; 

5. რომელი  ქართველი  მწერალი  გახლდათ   მეფე-პოეტ   ვახტანგ  VI-ის  აღმზრდელი  და  პოლიტიკური  

მჩეველი? 

ა) ალექსანდრე  ორბელიანი; ბ) სულხან-საბა  ორბელიანი;    გ)გრიგოლ  ორბელიანი; 

6. რომელმა   დიდმა   ქართველმა  შემოქმედმა   მიუძღვნა  თავის  მეუღლეს  ლექსი  გარდაცვალებაზე  

სათაურით   „იას  უთხარით  ტურფასა“? 

ა) აკაკი  წერეთელმა;  ბ)ილია  ჭავჭავაძემ;   გ)ვაჟა-ფშაველამ; 

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   იმ  პირველი   ლიტერატურული   თხზულებისა,    რომელმაც 

ჩვენამდე    მოაღწია? 

ა)იოანე  საბანისძე;  ბ) იაკობ  ცურტაველი;       გ)გიორგი  მერჩულე; 

9. რომელი   უდიდესი   პოეტის    შემოქმედებაა   გაჯერებული  ქართველი   ერისთვის  უკვდავი   

აფორიზმებით? 

ა) შოთა  რუსთაველის;     ბ)  არჩილ  მეფის;         გ)  თეიმურაზ  მეფის; 

10. რომელი რომანტიკოსი პოეტი გარდაიცვალა მოულოდნელად, ქალის დაუდევარი  საქციელის   გამო? 

     ა) გრ. ორბელიანი;                         ბ) ნიკოლოზ ბარათაშვილი;                  გ) ალექსანდრე ჭავჭავაძე;  

 

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

11. რას აღნიშნავს სიტყვა „კაფანდარა“? 

ა) მაღალი ტანის გამხდარი ადამიანი;        ბ) ცისფერთვალა გამხდარი ადამიანი;  

გ) პატარა ტანის გამხდარი ადამიანი; 

12. რას აღნიშნავს სიტყვა „ ნაბახუსევი“? 

ა) ნამგზავრს;                                      ბ) ნასვამს;                                                 გ) ნამუშევარს; 

13. რას აღნიშნავს სიტყვა „პატრი“? 

ა) კათოლიკე მღვდელს;    ბ) ურწმუნო ადამიანს;   გ) მებრძოლს; 

14. რას აღნიშნავს სიტყვა „პლაცდარმი“? 

ა) ადგილი, საიდანაც მიემგზავრებიან შორ მანძილზე; 

ბ) ადგილს, რომელიც სამხედრო მოქმედების საწყისი პუნქტია; 

გ) ადგილს, საიდანაც იწყებენ მდინარეში გადახტომას; 

15. რას აღნიშნავს სიტყვა „ჟამი“? 

ა) დრო, ხანი;     ბ) მუქი ფერი;     გ) სეირი; 

16. რას აღნიშნავს სიტყვა „მანერა“? 

ა) დასტურს;     ბ) ქცევას, თავის დაჭერას;   გ) სუფრას; 

17. რას აღნიშნავს სიტყვა „მანიფესტი“? 

ა) მუნიციპალურ დაწესებულებას; 

ბ) პარლამენტის წესდებას; 

გ) რომელიმე პარტიის, მიმდინარეობის საპროგრამო მოწოდებას; 

18. რას აღნიშნავს სიტყვა „დეკა“? 

ა) დაბალ ბუჩქს;     ბ) ცხენის სახეობას;    გ) დოინჯშემოყრილს; 

 



19. რას აღნიშნავს სიტყვა „გიაური“? 

ა) გველის ერთ-ერთ სახეობას;   ბ) გამწარებულს;   გ) ურჯულოს, ურწმუნოს; 

20. რას აღნიშნავს სიტყვა „გაჯახირება“? 

ა) ჯოხით სიარულს;    ბ) ტანჯვა-წვალებას;   გ) ხიდზე გადასვლას; 

 

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

21. სჯობს სახელისა მოხვეჭა... 

ა) კაცისა  გაწბილებასა;  ბ) დიდსა  ლხინსა  და  შვებასა; გ)ყოველსა მოსახვეჭელსა; 

22. სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა... 

ა) სიცოცხლე  ხალისიანი; ბ) მუდმივად გლოვა ერისა;   გ)სიკვდილი სახელოვანი; 

23. ვინ მოყვარესა არეძებს... 

ა)იგი თავისა მტერია;  ბ)  იგი  ხომ ყველას  მტერია;    გ) ჯოჯოხეთს  დასამარხია; 

24. არიცი,  ვარდნი უეკლოდ... 

ა) არავის მოუკრებიან;  ბ) არავის  მოსწონებია;    გ) რა  ძნელად  საშოვარია; 

25. ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა... 

ა) ვითმუხასა;   ბ)  ვით ქვითკირსა;   გ)  ვითსალ  კლდესა; 

26. გონიერსა მწვრთნელი უყვარს... 

ა) უგუნური  ვერ  მოისმენს; ბ)უგუნურსა გულსა ჰგმირდეს; გ) უგუნური  გაბრაზდება; 

27. დიდთა ხეთა მოერევის... 

ა) მცირედ ასწვავს ნაბერწკალი... 

ბ) ცეცხლი დასწვას,  ფერფლად აქცევს;     გ) მცირეს უნდა  მოფრთხილება; 

28. შიში შეიქმს… 

ა)სიძულვილსა;   ბ) მწუხარებას;    გ)სიყვარულსა; 

29. კაცი ცრუ და მოღალატე...  

ა) არვისაგან  დაინდობა; ბ) ხამს ლახვრითა დასაჭრელად; გ) სავაჟკაცოდ  არ  ინდობა; 

30. ლეკვი ლომისა სწორია... 

ა)ძუ იყოს,   თუნდა ხვადია;  

ბ) რაც  უნდა ჰქონდეს  ხანია;      გ) ეს ბრძენებისგან   თქმულია; 

 

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? 

„უხსოვარ  დროში  ცხოვრობდნენ  ადამიანები,  რომელთაც  ხალხური  რწმენის  თანახმად  ღმერთებისგან  

ეუწყებოდათ  ხოლმე ყველაფერი. 

ერთ  დილას  წინასწარმეტყველს  ჩვეულებრივ  დიდძალი  ხალხი  ეხვია,  ყველა  თავის  რიგს  ელოდებოდა.  

უეცრად  მისკენ  ერთმა  ბიჭმა  გზა  გაიკვლია  და  ამცნო  შენს  სახლში  ქურდები  შეპარულან  და  რაც  

გებადა,  ყველაფერი  წაუღიათო.  წინასწარ-მეტყველი  წამოხტა  და  გაიქცა,  თან  ქურდებს  წყევლაკრულვას 

უთვლიდა.  ერთმა  თქვა:   -  ჩვენი  მეგობარი  გვიმტკიცებს,  სხვის  მომავალს ვჭვრეტო, ის კი  არ  იცის  რაც  

მის  თავს  ხდება.“  /ეზოპეს  იგავი/ 

ა) ექვსი;        ბ)  ხუთი;    გ) რვა; 

 

32. რამდენი     მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული    შეცდომაა     ტექსტში? 

„ზაფხულის  ცხელი  დღე  იდგა.  შრომით  დაღლილი  ქოსა  კაცი დასასვენებლათ  ჩრდილში  

ჩამოჯდა.თანდათან  თვალები  მილულა  და  ჩასთვლიმა.  ის-ის  იყო,  ღრმად  ჩაიძინა,  რომ  თავსზემოთ  

ბუზმა  დაიწყო  ფრენა. მოთმინებიდან  გამოსული  კაცი  ხელების  ქნევას  მოყვა,  მაგრამ  აბეზარი  მწერის 

გასრესას  ამაოთ  ცდილობდა. ამის  ნაცვლად  ხელებს  თავში  ირტყამდა,  ბუზი  კი  მის  წვალებას  

განაგრძნობდა. 

ბოლოს  ქოსამ თქვა:    -   დაე,  სადაც  უნდა  იფრინოს,  მასთან  ბრძოლა  თუ  გავაგძელე,  თვითონვე  

დავშავდები.“ /ეზოპეს  იგავი/ 

ა)  შვიდი;            ბ) რვა;            გ) ათი; 

 

 



33. რამდენი    სინტაქსური   და  სტილისტური   შეცდომაა    ტექსტში? 

„ერთმა  ყვავმა  მრავალი  დღეების  განმავლობაში  წვეთ  წყალსაც  ვერ  მიაგნო.  წყურვილისგან  ვეღარ   

დაფრინავდა  და  მიწაზე  ძლივსღა  დადიოდა.  როცა წყლიანი დოქი    იპოვა  და  შიგ  ნისკარტი  ჩაყო,  მასში   

ცოტა  ისე  წყალი  ესხა, რომ  ვერ  მისწვდებოდა.  ბევრი  ეცადა  ყვავი,  ბოლოს  კი,  სასოწარკვეთილმა,  თავი  

ანება. 

უეცრად  აზრმა  გაუელვა,  დოქი  კენჭებით  აავსო,  წყალმაც  მაღლა  აიწია, 

ყვავი  მისწვდა  სასმელს  ნისკარტით,  რომლითაც წყურვილი  მოიკლა  და 

სიკვდილს  გადაურჩა.  /ეზოპეს  იგავი/ 

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

 

34. რამდენი  სტილისტური  შეცდომაა ტექსტში? 

„ერთხელ  ტყეში  მხეცები  შეკრებილიყვნენ.  თურმე  ორი  კვირის  მანძილზე  შიმშილობდნენ  და  

რამდენიმე   მათგანს  დავალება  ევალებოდათ:  -   შიმშილობის მიზეზი   შესწავლილ  იქნას,  რათა  სიტუაცია  

გამოსწორდესო. 

ნადირთა  მეფემ  ხელით  დაწერილი  ხელნაწერი   ბრძანება  გადასცა  მოადგილე  მხეცს  და  მკაცრად  

გააფრთხილა: -  გულითადად  მომისმინე,  კარგი  ავტორიტეტის  მქონე  ყველა  მხეცს    გადაეცი,  რომ  ჩვენს  

ტყეში  შიმშილობამ  აღარავინ  შეაწუხოსო.“ 

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

 

35. რამდენი   მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული,   სტილისტური  და    პუნქტუაციური    შეცდომაა  

ტექსტში? 

„ ერთი  ხარი  ზვინს  მიდგომოდა  და  თივას  შეექცეოდა.  არ  იცოდა, ზვინში  თაგვი,  რომ  ცხოვრობდა.  

თაგვი  ხარზე  გაბრაზდა,  ცოტაც   და   საცხოვრებელს   გამინადგურებსო. როცა  ხარმა  თავი  ზვინისკენ  

ისევ  წაიღო,  თაგვი  თივიდან ზემოთ ამოხტა  და  ხარს  ცხვირზე  უკბინა.  შემდეგ  თავხედურათ  მოიქნია  

კუდი  და  კედელის  ღრიჭოში  გაუჩინარდა.  გაოგნებული  ხარი  მალევე  მოეგო  გონს  და  კედელს  რქებით  

შეუტია, მაგრამ ძრვა  ვერ  უყო  და  ქანც-გაცლილი ძირს  დაენარცხა. ამ  დროს  თაგვი  ისევ  გამოძვრა  

სოროდან  და  ხარს  მეორეთ  უკბინა.  ხარი  ბუბუნით  წამოვარდა,  მაგრამ  თაგვმა  ისევ  სოროში  შეასწრო. 

უეცრათ  წრიპინი  მოესმა:  -  მუდამ  ისე  ვერ  იქნება,  დიდებმა  თქვენი  რომ  გაიტანოთ,  ზოგჯერ  ჩვენ,  

პატარებსაც, გაგვიმართლებს.“  /ეზოპეს  იგავი/ 

ა)  რვა;     ბ) ათი;    გ)თერთმეტი; 


