ქართული, როგორც მეორე ენა
VI კლასი
1. რას ნიშნავს წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა „ზუსტად“?
დავალების ინსტრუქცია ზუსტად გავიგე.
ა) მაშინვე.

ბ) სწორად.

გ) სწრაფად.

დ) ძნელად.

სწორი პასუხია – ბ
2. წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვას.
პეპლები ლამაზი, ჭრელი მწერები არიან. მათი უმრავლესობა მხოლოდ რამდენიმე კვირას ცოცხლობს.
ფრთები პატარა ფერადი ქერცლით აქვთ დაფარული, რომელიც სინათლეს ირეკლავს. ისინი ყვავილის
ნექტრით იკვებებიან. გაშლილი ფრთებით პეპელა მზის სითბოს იღებს და ენერგიას იკრებს. დაკეცილი
ფრთებით კი ისვენებს. ამ დროს ის მზის სხივების პირისპირ ჯდება ისე, რომ მისი ჩრდილი ძალიან პატარა
იყოს და მტერმა ვერ შენიშნოს.
რისთვის შლის ხოლმე პეპელა ფრთებს?
ა) ენერგია რომ მოიკრიბოს.
ბ) მტერმა რომ ვერ შენიშნოს.
გ) სინათლე რომ აირეკლოს.
დ) ჩრდილი რომ პატარა ჰქონდეს.

სწორი პასუხია – ა
VIII კლასი
1. რომელ წინადადებაშია შეცდომა?
ა) ბავშვებმა ყველა დავალება სწორად შეასრულეს.
ბ) მასწავლებელი ყველას ობიექტურად აფასებს.
გ) ყველა ბავშვი გამოცდაზე დროულად მოვიდა.
დ) ყველა ცდილობენ სკოლაში წარმატების მიღწევას.

სწორი პასუხია – დ
2. რა არის მოცემული ტექსტის მიზანი?
ფუტკარი მწერია, რომლის ათასამდე სახეობაა ცნობილი. ის ცხოვრობს ოჯახებად, იკვებება ყვავილების
მტვრით და იძლევა თაფლს. ადამიანმა უძველესი დროიდან მოიშინაურა ფუტკარი, რადგან მიხვდა, რომ
თაფლს უამრავი სამკურნალო თვისება აქვს. მის შხამსაც კი დიდი ხანია წარმატებით იყენებენ მედიცინაში.
აღსანიშნავია ქართული ფუტკარი, რომელიც ცნობილია გრძელი ხორთუმით, რაც საშუალებას აძლევს
ნექტარი ნებისმიერი ყვავილიდან ამოწოვოს.
ა) თაფლის სამკურნალო თვისებების ჩამოთვლა.
ბ) უძველესი მედიცინის ისტორიის გაცნობა.
გ) ფუტკრის ზოგადი დახასიათება.
დ) ფუტკრის სახეობების აღწერა.

სწორი პასუხია – გ
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IX კლასი
1. რომელი წინადადება შეესაბამება ტექსტის შინაარსს?
მსოფლიოში ყველაზე დიდი მუსიკალური შადრევანი დუბაიშია, რომლის აშენებაზე 200 მილიონი
დოლარი დაიხარჯა. მისი სიგრძე 275 მეტრია. წყალი 150 მეტრამდე ადის. დღის განმავლობაში აქ ეწყობა
არაჩვეულებრივი შოუ. მას უამრავი ტურისტი და ადგილობრივი მცხოვრები ესწრება. განსაკუთრებით
მშვენიერია შადრევანი ღამით – 600 ჩირაღდანი შადრევანს ულამაზესი სხივებით ანათებს. დუბაის
შადრევანი მსოფლიოს შედევრების წიგნში მოხვდა.
ა) დუბაის მონახულება ყველა ტურისტის ოცნებაა.
ბ) დუბაის მცხოვრებლები შოუს მუდმივად ესწრებიან.
გ) დუბაის სტუმრები შადრევანს ღამით აკვირდებიან.
დ) დუბაის შადრევანი მთელ მსოფლიოში გამორჩეულია.

სწორი პასუხია – დ
2. შეარჩიეთ კავშირი, რომელიც გამოტოვებული წინადადებაში:
--------- ტექსტში უხეშ შეცდომებს დაუშვებ, მაშინ დაბალ შეფასებას მიიღებ.
ა) თუ.

ბ) მაგრამ.

გ) როგორც.

დ) რომ.

სწორი პასუხია – ა

X კლასი
1. შეადარეთ ერთმანეთს ორი ტექსტი. გაარკვიეთ, ანკეტის რომელი მონაცემი არ არის გამოყენებული
ბიოგრაფიაში.
ანკეტა
სახელი, გვარი – გია გოკიელი;
დაბადების თარიღი – 2001 წ., 10 მარტი;
საცხოვრებელი ადგილი – გურჯაანი;
საქმიანობა – გურჯაანის მე-3 საჯარო სკოლის მე-11
კლასის მოსწავლე;
გატაცება (ჰობი) – ხატვა.
ა) გატაცება.

ბ) ვინაობა.

ბიოგრაფია
გია გოკიელი დაიბადა გურჯაანში 2001 წლის 10
მარტს. ის სწავლობს გურჯაანის მე-3 საჯარო
სკოლაში.
გია მე-11 კლასის მოსწავლეა.

გ) საცხოვრებელი ადგილი.

დ) სკოლის ნომერი.

სწორი პასუხია – ა
2. რას ნიშნავს გამოთქმა: „ერთი სული აქვს“.
ა) ძალიან ეუხერხულება.

ბ) ძალიან ეჩქარება.

გ) ძალიან მოსწონს.

დ) ძალიან ცდილობს.

სწორი პასუხია – ბ
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XI კლასი
1. რომელ წინადადებაშია გამოხატული კატეგორიული მოთხოვნა?
ა) გთხოვთ წერილი ამ მისამართზე გამომიგზავნოთ!
ბ) დაუყოვნებლივ დაფარეთ გაწეული მომსახურების საფასური!
გ) ჯობს წინასწარ შეისწავლოთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები.
დ) შეგიძლიათ საინფორმაციო ბუკლეტი აქვე შეიძინოთ.

სწორი პასუხია – ბ
2. შეურჩიეთ ტექსტს სათაური.
კინოფილმ „აბეზარას“ მთავარი გმირი, მომღერალი თენგიზ მუშკუდიანი, ვერაზე ცხოვრობს. ამ ძველ
უბანში დაიბადა და გაიზარდა. საოცარი ეზო ჰქონდა, ყველა ეროვნების მეზობელი ჰყავდა – ასირიელები,
სომხები, ებრაელები. მას ძალიან საინტერესო ბავშვობა ჰქონდა. ბავშვები ერთმანეთთან მეგობრობდნენ და
თუ ჩხუბობდნენ, მალევე რიგდებოდნენ. მომღერალი იგონებს, რომ თბილისურმა ეზომ მეგობრობა ასწავლა.
გარდა ამისა, ადამიანების მიმართ თბილი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბა.
ა) თბილისური ეზოს სიკეთე.
ბ) თენგიზ მუშკუდიანის წარმატებები.
გ) „აბეზარას“ გადაღების ისტორიიდან.
დ) ძველი უბნების დღევანდელი სიცოცხლე.

სწორი პასუხია – ა
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