კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-9 კლასი
სავარჯიშო I - წაკითხულის

გააზრება.

ერის

საუნჯე

„ვეფხისტყაოსანი“

ნადირობისას მეფე როსტევანმა ვიღაც მოყმე დაინახა, რომელიც

შემოსილი იყო ვეფხის

ტყავით,

შავი

ცხენი სადავით ეპყრა და ტიროდა. მეფემ მისი ნახვა მოინდომა და მონა გაგზავნა, მაგრამ უცნობმა ყურიც
არ ათხოვა,

მეფემ კვლავ

გაგზავნა

რამდენიმე მონა მის შესაპყრობად, თუმცა

ამაოდ, უცნობმა ისინიც

დახოცა. მაშინ კი გაბრაზდა მეფე და ლაშქარი გააგზავნა მოყმის შესაპყრობად.

„წავიდა მონა საუბრად მის ყმისა გულ-მდუღარისად,
თავ-ჩამოგდებით მტირლისა, არ ჭვრეტით მოლიზღარისად, მუნვე წვიმს წვიმა ბროლისა, ჰგია გიშრისა ღარი სად, ახლოს მივიდა, მოსცალდა სიტყვისა თქმად აღარისად.“
..............
„მონათა ხელი გამართეს მის ყმისა შესაპყრობელად.
მან, გლახ, იგინი დახადნა მტერთაცა საწყალობელად:
ჰკრა ერთმანერთსა, დახოცნა თავსა ხელ-აუპყრობელად,
ზოგსა გადაჰკრის მათრახი ქვე მკრდამდის გასაპობელად“
„ მეფე გაწყრა, გაგულისდა, ლაშქარნიცა შეუზახნა;
მან მდევართა მიწევნამდის არ უჭვრიტნა, არცა ნახნა,
რაზომნიცა მიეწივნეს, ყოვლნი მკვდართა დაასახნა,
კაცი კაცსა შემოსტყორცა, როსტან ამად ივაგლახნა.“
შემოხაზეთ

სწორი

პასუხი:

ა,

ბ ან

გ

(30 ქულა)

1. რომელი ფრაზა ცხადყოფს, რომ უცხო მოყმის ცრემლი არ იყო მოჩვენებითი?
ა) წავიდა მონა საუბრად
ბ) არ ჭვრეტით მოლიზღარისად
გ) გულ-მდუღარისად
2. რომელი ეპითეტით ხასიათდება უცხო მოყმე I სტროფში?
ა) გულ-მდუღარე

ბ) გიშრის ღარი

3. რომელი პოეტური ხერხია I სტროფის
ა) შედარება
4. რა ვერ შეძლო

გ) ბროლის წვიმა

III ტაეპში?

ბ) ეპითეტი

გ) მეტაფორა

ბ) დაძახება

გ) დაყვირება

მონამ?

ა) სიტყვის თქმა

5. როგორ გესმით მნიშვნელობა სიტყვისა „დახადნა“?
ა) მოუბოდიშა

ბ) ხელიდან დაუძვრა

გ) გახადა, დაამსგავსა;

6. რას ნიშნავს სიტყვა „გლახ“?
ა) შორისდებულია, რომელიც გამოხატავს სიხარულს;
ბ) შორისდებულია, რომელიც გამოხატავს სიბრალულს;
გ) ნაწილაკია, რომელიც არ გამოხატავს რაიმეს;
7. რა თვისებით ხასიათდება უცხო მოყმე II სტროფის მიხედვით?
ა) სევდიანია;

ბ) საკმაოდ ძლიერია;

გ) ჯალათია;

8. ვინ იგულისხმება III სტროფის სიტყვაში „მან“?
ა) უცხო მოყმე

ბ) როსტევანი

9. როგორ გესმით მნიშვნელობა გამონათქვამისა
ა) მკვდრებს დაემსგავსა;

გ) მონები

„მკვდართა დაასახნა“?

ბ) მკვდრებს დაამსგავსა;

გ) მკვდრებს მიხედა;

10. „როსტან ამად ივაგლახნა“ ანუ:
ა) როსტევანი ამიტომ დამწუხრდა;

ბ) როსტევანი ამაოდ დაიღალა;

გ) როსტევანმა ამით დაამთავრა ნადირობა;
სავარჯიშო II - ლიტთეორიის საკითხები. შემოხაზეთ

სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ

(10 ქულა)

11. რა არის ლეგენდა?
ა) ლეგენდა

არის ზღაპრული

ხასიათის

მოკლე

მხატვრული

გადმოცემა

რომელიმე

ისტორიული

პირისა ან რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ.
ბ) ლეგენდა არის ვრცელი სიტყვა, რომლითაც დრამატული ან სხვა ლიტერატურული ნაწარმოების
პერსონაჟი მიმართავს თავის თავს, სხვა მოქმედ პირებს ან მაყურებელს.
გ) ერთი და იმავე ან დამსგავსებული ბგერების გამეორება.
12. რა არის შაირი?
ა) შაირი არის

ბოლოსიტყვა, სადაც მოთხრობილია პერსონაჟების ბედზე, მათ ცხოვრებაზე და ავტორები

გამოხატავენ თავიანთ შეხედულებებს მათი პერსონჟებისა და სხვა მოვლენების შესახებ.
ბ) შაირი

არის თექვსმეტმარცვლიანი

რომლებიც

ლექსი.

მისი

სახესხვაობაა

რვა და ოთხმარცვლიანი ტაეპები,

შაირის ზომით დაწერილი სრული სალექსო სტრიქონის ორად და ოთხად დაყოფის შედეგად

მიიღება.
გ) შაირი არის მონაკვეთი ამა თუ იმ ლიტერატურული თუ დრამატული ნაწარმოებიდან, რომელიც სიტყვასიტყვით გადმოიცემა და ჩაისმის ბრჭყალებში.
13. რა არის ეპიგრაფი?
ა) ეპიგრაფი არის თხზულების ან მისი ცალკეული თავის წინ წამძღვარებული ციტატა, ფრაზა, რომელიც
ერთგვარად ახასიათებს ნაწარმოების ძირითად იდეას.
ბ) ეპიგრაფი არის ამა თუ იმ ენის თავისებური, დაუშლელი გამოთქმა, რომლის მნიშვნელობა არ უდრის
შემადგენელი

სიტყვების მნიშვნელობათა ჯამს.

გ) ეპიგრაფი არის საგნის ან მოვლენის გაზვიადებულად გამომხატველი ტროპი.
14. რა მხატვრული ხერხია გამოყენებული ციტატაში:
„გორით-გორს ბუვი გასძახის, თრთიან ყვავილნი მთებისა,
ქოჩორს უვარცხნის ნიავი, დარაჯად დაადგებისა.“
ა) შედარება

ბ) გაპიროვნება

გ) ეპითეტი

15. რა მხატვრული ხერხია გამოყენებული ციტატაში:
„კლდის თავს გაშლილა პირიმზე, მთის სასახელო ქალია;
მარგალიტივით მდელოზედ

ბჭყვიალა დილის ცვარია.“

ა) შედარება

ბ) გაპიროვნება

გ) გაზვიადება

