კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-12 კლასი

სავარჯიშო I -

წაკითხულის
გააზრება
ერის საუნჯე - „ვეფხისტყაოსანი“
ავთანდილმა იპოვა ვეფხისტყაოსანი ჭაბუკი ტარიელი და კვლავ
არაბეთში დაბრუნდა, რათა
აცნობოს სატრფოს უცხო მოყმის პოვნის ამბავი. ის მივიდა თავის სამეფოში, შემდეგ ეახლა მეფეს და
დიდებულებს,
ბოლოს კი თინათინის ბრძანებით გამოცხადდა სატრფოსთან.
გამხიარებული თინათინი
ავთანდილს ეუბნება:
“საწუთრო კაცსა ყოველსა ვითა ტაროსი უხვდების:
ზოგჯერ მზეა და ოდესმე ცა რისხვით მოუქუხდების.
აქამდის ჭირი ჩემზედა აწ ესე ლხინი უხვდების,
რათგან შვება აქვს სოფელსა, თვით რად ვინ შეუწუხდების?
შენ არ-გატეხა კარგი გჭირს ზენაარისა, ფიცისა.
ხამს გასრულება მოყვრისა სიყვარულისა მტკიცისა,
ძებნა წამლისა მისისა და ცოდნა ხამს უიცისა,
ჩემი თქვი, რა ვქმნა ბნელ-ქმნილმან, მზე მიმეფაროს, მი - ცისა?"
შემოხაზეთ სწორი პასუხი
ა, ბ ან გ ( 30 ქულა )
1. განმარტეთ, რას ადარებს თინათინი საწუთროს I ტაეპის მიხედვით?
ა) ცის რისხვას
ბ) მზეს
გ) ამინდს
2. როგორია საწუთრო I სტროფის მიხედვით?
ა) ზოგჯერ დარია და ზოგჯერ ავდარია
ბ) მუდამ ულხინოა
გ) მუდამ ლხენაა
3. რომელია შესადარებელი წყვილი I სტროფიდან?
ა) შვება - ლხინი
ბ) ჭირი - ლხინი
გ) საწუთრო - ტაროსი
4. რა მხატვრული ხერხია გამოყენებული I სტროფის II ტაეპში?
ა) გაზვიადება
ბ) შეპირისპირების ხერხი
გ) გაპიროვნება
5. რომელია ლხინის სინონიმი?
ა) მზე
ბ) შვება
გ) ჭირი
6. გაიხსენეთ ავტორები ფრაზებისა:
„წუთისოფელი ზოგისთვის მამაა, ზოგისთვის მამინაცვალიო.“
„ ორგემაგე არს საწუთრო...“
ა) ნ. ბარათაშვილი, დ. გურამიშვილი
ბ) ი. ჭავჭავაძე, ნ. ბარათაშვილი
გ) ი. ჭავჭავაძე, დ. გურამიშვილი
7. როგორ აფასებს თინათინი ავთანდილის მიერ ტარიელისათვის მიცემულ ფიცს II სტროფის მიხედვით?
ა) როგორც უფლის წინაშე დადებულს
ბ) როგორც მეგობრის წინაშე დადებულს
გ) როგორც სატრფოს წინაშე დადებულს
8. რა მიაჩნია თინათინს სავალდებულოდ II სტროფის მიხედვით?
ა) სატრფოს სიყვარული
ბ) ბრძოლა მტრის დასამარცხებლად
გ) მეგობრის სიყვარულის საქმით დამტკიცება
9. რას თვლის თინათინი ტარიელისთვის წამლად?
ა) ტარიელის გამხნევებას
ბ) ნესტანის პოვნას
გ) ტარიელის გვერდით ყოფნას
10. რა აშინებს თინათინს?
ა) საკუთარი მზის - ავთანდილის დაკარგვა
ბ) ქვეყნის დაუძლურება ავთანდილის არყოფნის გამო
გ) ტარიელის სატრფოს დაკარგვა

სავარჯიშო II - ლიტთეორიის
შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

საკითხები

ა, ბ ან

გ

( 10 ქულა )

11. რა არის კომპოზიცია?
ა) ლიტერატურული ნაწარმოების ცალკეული ნაწილების დალაგება-დაკავშირება მთლიანი მხატვრული
ნაწარმოების მისაღებად ლიტერატურული ნაწარმოების შესწავლის თვალსაზრისით.
ბ) დრამატული ნაწარმოების ავტორის შენიშვნა, რომელიც შეიცავს სცენის მოწყობილობის, პერსონაჟის
გარეგნობისა და ქცევის მოკლე დახასიათებას.
გ) ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც დაწერილია დიალოგებად და განკუთვნილია სცენაზე
დასადგმელად.
12. რა არის თემა?
ა) ის, რის შესახებაც არის თხზულებაში უმთავრესად ლაპარაკი.
ბ) ალეგორიული ფორმისა და დიდაქტიკური ხასიათის პატარა სიუჟეტიანი ნაწარმოები.
გ)

ლიტერატურული

ნაწარმოები,

რომლითაც

გადმოცემულია

ავტორის

მოგონებანი

პირად

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მომხდარი სხვადასხვა ამბის, მოვლენის შესახებ.
13. რა არის ლეგენდა?
ა) ზღაპრული ხასიათის მოკლე მხატვრული გადმოცემა რომელიმე ისტორიული პირისა ან რაიმე
მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ.
ბ) ლიტერატურული ნაწარმოები, რომლითაც გადმოცემულია ავტორის მოგონებანი პირად და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
გ) ეპოსის ისეთი სახე, რომელშიც მოცემულია მწერლის მიერ გამოგონილ, აღწერილ ან
გათვალისწინებულ ადამიანთა

ჯგუფისა და მთელი სოციალური წრის მთლიანი ცხოვრების ვრცელი

სურათი.
14. რომელ წინადადებაშია გამოყენებული მხატვრული შედარება?
ა) „მწარტყვეობაში თავს დაჰკიოდი, გიმხნევებია შენი ქართულით...“
ბ) „იფრინე სულ იქ და იტრიალე,
დაძებნე ჩვენი დები და ძმები...“
გ) „მობრძანდით, როგორც შვილობილს, ისე მიგიღებთ, მისის!“
15. რომელ წინადადებაშია გამოყენებული მეტაფორა?
ა) „გამაგრდით, კერას ნუ დაივიწყებთ!“
ბ) „თვალით დახვრიტეთ ჭოროხის მხარე...“
გ) „შენი მკაცრი ხმით ისევ დასძახე:
ძმანო ქართველნო, ნუ გათათრდებით!“

და

