კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-10 კლასი

სავარჯიშო I - წაკითხულის გააზრება.
ავთანდილი

ერის

საუნჯე

„ვეფხისტყაოსანი“

გადაწყვეტს, რომ გაიპაროს უცხო მოყმის საძებნელად. ის ანდერძს ანუ წერილს უწერს

მეფე როსტევანს და თხოვს შენდობასა და პატიებას.
ავთანდილი წერს:

„ვინ დამბადა, შეძლებაცა მანვე მომცა ძლევად მტერთად,
ვინ არს ძალი უხილავი შემწედ ყოვლთა მიწიერთად,
ვინ საზღვარსა დაუსაზღვრებს, ზის უკვდავი ღმერთი ღმერთად,
იგი გაჰხდის წამის-ყოფით ერთსა ასად, ასსა ერთად.“
.........
„ რაცა ღმერთსა გაუგია თავსა ჩემსა გარდასავლად,
გარდამხდეს და შემოვიქცე, აღარ დამრჩეს გული ავლად;
თქვენვე გნახნე მხიარულნი დიდებით და დავლა-მრავლად;
მას რა ვარგო, დიდებად და კმარის ესე ჩემად დავლად.”
შემოხაზეთ სწორი პასუხი:
ა, ბ ან გ ( 30 ქულა )
1. ვის მიიჩნევს ავთანდილი დამბადებლად?
ა) როსტევანს
ბ) უფალს
გ) მშობელ მამას
2. რისი უნარი (ძალა) მისცა ღმერთმა ავთანდილს?
ა) მტერზე გამარჯვების ძალა
ბ) გაპარვის უნარი
გ) სიყვარულის უნარი
3. რომელი სიტყვა ნიშნავს „მფარველს“?
ა) შეძლება
ბ) ძლევა
გ) შემწე
4. ვინ არის „ძალი უხილავი“?
ა) სიყვარული
ბ) მეფე
გ) უფალი
5. რას ნიშნავს სიტყვა „წამისყოფით“?
ა) წამიერად, ერთ წამში;
ბ) ხანიერად, გარკვეული დროის განმავლობაში;
გ) ვერასოდეს, ვერანაირად;
6. I სტროფის რომელი ტაეპი გამოხატავს ღმერთის ყოვლისშემძლეობას?
ა) პირველი
ბ) მეორე
გ) მეოთხე
7. განმარტეთ სიტყვა „ავლი“!
ა) გამოუწვავი აგური
ბ) სარეველა ბალახი
გ) ფერფლი
8. რა შემთხვევაში აღარ დარჩება ავთანდილს „გული ავლად“?
ა) როცა სატრფოს კვლავ შეხვდება;
ბ) როცა ღვთისაგან განგებული გარდახდება;
გ) როცა ტარიელს კვლავ შეხვდება;
9. ვინ იგულისხმება ნაცვალსახელში „თქვენვე“?
ა) როსტევან მეფე
ბ) თინათინი
გ) სრულიად არაბეთი
10. რას იკმარებს ავთანდილი სახელად და დიდებად?
ა) სატრფოსთვის თავგანწირვას; ბ) მეფისთვის თავის დადებას ანუ გარდაცვალებას;
გ) ტარიელისთვის დახმარების გაწევას;

სავარჯიშო II - ლიტთეორიის საკითხები.

შემოხაზეთ

სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (10 ქულა )

11. რა არის სტროფი?
ა) სტროფი არის ლექსის ის ნაწილი, რომელიც ერთმანეთთან რითმებითა და ინტონაციით დაკავშირებული
ტაეპებისგან შედგება.
ბ) სტროფი არის

მწერლის მიერ შერჩეული ან შექმნილი ისეთი მასალა, რომელიც დამახასიათებელია

მოვლენათა ჯგუფისათვის და რომელიც თავიდანვე ტიპური მნიშვნელობისაა.
გ) სტროფი

არის მონაკვეთი ამა თუ იმ ლიტერატურული თუ დრამატული ნაწარმოებიდან,

რომელიც

სიტყვა-სიტყვით გადმოიცემა და ჩაისმის ბრჭყალებში.
12. რა არის

თქმულება?

ა) თქმულება არის ალეგორიული ფორმისა და დიდაქტიკური ხასიათის პატარა სიუჟეტიანი ნაწარმოები.
ბ) თქმულება არის ბრძნული აზრის გონებამახვილურად, სხარტად და ალეგორიულად გამოხატვა.
გ) თქმულება

არის თაობიდან თაობაში ზეპირად გადმოცემული ამბავი, მოთხრობა, გადმოცემა, ლეგენდა.

13. რა არის ციტატა?
ა) ციტატა არის ამა თუ იმ საგნის, მოვლენის, ფაქტის ესთეტიკური განსურათება.
ბ) ციტატა არის მონაკვეთი ამა თუ იმ ლიტერატურული თუ დრამატული ნაწარმოებიდან,

რომელიც

სიტყვა-სიტყვით გადმოიცემა და ჩაისმის ბრჭყალებში.
გ) ციტატა

არის მხატვრული ნაწარმოები, რომელშიც აზრები ხატოვნად არის გამოსახული, დაცულია

სიტყვების თანაზომიერება და სხვადასხვა სტრიქონში განმეორებულია ბოლო ბგერები.
14. რომელ წინადადებაში გვხვდება ეპითეტი?
ა) „სიფრიფანა, ცისფერთვალება მირანდუხტი მოკირწყლულ ქუჩას მიუყვებოდა.“
ბ) „ცრემლსა ვარდი დაეთრთვილა გულსა მდუღრად ანატირსა.“
გ) „ზამბახსაც გაღვიძებოდა და თავს უხრიდა ნიავსა.“
15. რომელ წინადადებაში გვხვდება გაპიროვნება?
ა) „ალუდა ქეთელაური კაცია დავლათიანი,
საფიხვნოს თავში დაჯდების , სიტყვა მოუდის გზიანი...“
ბ) „დღემ დაიხურა პირ-ბადე, მთებმა დახუჭეს თვალები...“
გ) „მას თინათინის შვენება კლვიდის წამწამთა ჯარისა.“

