კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-8 კლასი

სავარჯიშო I - წაკითხულის

გააზრება
ერის

საუნჯე

„ვეფხისტყაოსანი“

მეფე როსტევანმა ვეზირებთან თათბირის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ გაემეფებინა ერთადერთი ასული
თინათინი. მან მოიხმო სრულიად არაბეთის მოსახლეობა, თავად აიყვანა ტახტზე მომავალი მეფე, თავზე
სამეფო გვირგვინი დაადგა, ხელში სკიპტრა მისცა და დალოცა თინათინი, რომელსაც მამის
საჯდომად თავი ღირსად

არ მიაჩნდა და ცრემლს აფრქვევდა. მამა კი შვილს ასე

არიგებდა:

„ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად მოეფინების,
დიდთა და წვრილთა წყალობა შენმცა ნუ მოგეწყინების!
უხვი ახსნილსა დააბამს, იგი თვით ების, ვინ ების.
უხვად გასცემდი, ზღვათაცა შესდის და გაედინების.
მეფეთა შიგან სიუხვე, ვით ედემს ალვა, რგულია;
უხვსა ჰმორჩილობს ყოველი, იგიცა, ვინ ორგულია;
სმა-ჭამა - დიდად შესარგი, დება რა სავარგულია?!
რასაცა გასცემ, შენია, რასც არა, დაკარგულია!"
შემოხაზეთ

სწორი

პასუხი:

21. რას გულისხმობს

ა,

რუსთაველი

ა) უდანაშაულოს;
22. „სწორად“ ანუ :
ა) კარგად
23. რას უნდა

ბ ან

მზეს

( 30 ქულა )

ვარდსა და ნეხვში?

ბ) დიდებულს და მდაბიოს;

გ) მამაკაცებს;

ბ) თავისუფლად

გ) თანაბრად

ემსგავსებოდეს

ა) მანათობელ

გ

მეფე თავისი გულმოწყალებით?
ბ) საკუთარ მშობელს

გ) წინაპრებს

24. რას უნდა ემსგავსებოდეს მეფე სიუხვით?
ა) საკუთარ მშობელს
ბ) უფალს

გ) ზღვას

25. როგორ გესმით გამოთქმა: „უხვი ახსნილსა დააბამს.“
ა) გულუხვი ადამიანი ორგულსაც კი მიიმხრობს.
ბ) გულუხვი ადამიანი სიმდიდრეს გააჩანაგებს.
გ) გულუხვი ადამიანი ქვეყანას დაღუპავს.
26. რა მხატვრულ ხერხს იყენებს რუსთაველი მეორე
ა) გაპიროვნებას

სტროფის I ტაეპში?

ბ) შედარებას

გ) ეპითეტს

27. რას ნიშნავს სიტყვა „ედემი“?
ა) სამოთხის ვაშლის ხეს

ბ) ალვის ხეს

გ) სამოთხის ბაღს

28. რას ნიშნავს გამოთქმა: „დება რა სავარგულია“?
ა) შენახული ნივთი მოუხმარებელია;
ბ) დადება და შენახვა აუცილებელია;
გ) მეფემ აუცილებლად უნდა შეინახოს და დააგროვოს;
29. მეორე სტროფის რომელი ტაეპია აფორიზმით გადმოცემული?
ა) პირველი

ბ) პირველი და მეოთხე

გ) მეოთხე

30. აფორიზმიდან გამომდინარე, რა უნდა იყოს წუთისოფელში ადამიანის საზრუნავი?
ა) გაცემა

ბ) დაგროვება

გ) დაკარგვა

ტახტზე

სავარჯიშო II - ლიტთეორიის საკითხები
შემოხაზეთ

სწორი პასუხი:

31. რა არის

ა,

ბ

ან გ ( 10 ქულა )

ანდაზა?

ა) ანდაზა

პოეზიის ანუ ლიტერატურის ისეთი გვარია, რომელშიც ავტორი აღგვიწერს

არსებულ

სამყაროს ისე, რომ არ ამჟღავნებს თავის, პირად განწყობილებას.
ბ)

ანდაზა

გ) ანდაზა

არის ბრძნული აზრის გონებამახვილურად, სხარტად და ალეგორიულად გამოხატვა.
არის დრამატული ნაწარმოები, რომელსაც აქვს სასაცილო (გასართობი) ან

სატირული სიუჟეტი.
32. რა არის იგავ-არაკი?
ა)

იგავ-არაკი

-

არის ალეგორიული ფორმისა და დიდაქტიკური ხასიათის პატარა

სიუჟეტიანი

ნაწარმოები.
ბ) იგავ-არაკი არის მხატვრული ნაწარმოები, რომელშიც აზრები ხატოვნად არის გამოსახული,
დაცულია სიტყვების თანაზომიერება და სხვადასხვა სტრიქონში განმეორებულია ბოლო ბგერები.
გ) იგავ-არაკი
დაწერილი.

არის თხრობითი ხასიათის, დიდი მოცულობის მხატვრული ნაწარმოები, ლექსად

33. რა არის ბიოგრაფია?
ა) ბიოგრაფია

არის ლიტერატურული ნაწარმოების შესავალი ნაწილი, რომელშიც

მოკლედ არის

აღწერილი ძირითად ნაწილში გადმოცემული ამბები.
ბ) ბიოგრაფია არის თხზულების ან მისი ცალკეული თავის წინ წამძღვარებული ციტატა,
ფრაზა, რომელიც ერთგვარად ახასიათებს ნაწარმოების ძირითად იდეას.
გ) ბიოგრაფია არის ვისიმე ცხოვრებისა და მოღვაწეობის აღწერა, ვისიმე ცხოვრება,
ცხოვრების გზა დოკუმენტური სიზუსტით.
34. რა მხატვრული ხერხია გამოყენებული ციტატაში:
„ღამესა სძინავს მთა-ბარზე, ბუნება დასვენებულა...“
ა) შედარება

ბ) გაპიროვნება

გ) ეპითეტი

35. რა მხატვრული ხერხია გამოყენებული ციტატაში:
„ნაქერალაში დამდგარან თუშები თექიანები,
გულ-შაუდრეკნი ომშია, ლაშქრობას ბედიანები.“
ა)შედარება

ბ) გაპიროვნება

გ) ეპითეტი

