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„ირბახის“ ფარგლებში.
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შესავალი
A2+ დონის „ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებული“ განკუთვნილია ქართული ენის უცხოელი
შემსწავლელებისათვის და მიზნად ისახავს მასწავლებლისა და სტუდენტის აქტიური მონაწილეობით
შემსწავლელის ენობრივი ცოდნის განმტკიცებას, განსაკუთრებით ისეთი უნარების (ლაპარაკი, წერა)
გაუმჯობესებას, რომლებიც ენის პრაქტიკაში გამოყენებას გულისხმობს. სავარჯიშოების კრებული
აერთიანებს ენის ფლობის ყველა უნარს: წერას, კითხვას, მოსმენასა და ლაპარაკს და პასუხობს იმ
მოთხოვნებს, რომლებიც A2+ დონის შემსწავლელის წინაშე დგას ქართული ენისთვის ადაპტირებული
საერთოევროპული „ენის ფლობის დონეების სტანდარტული აღწერილობის“ მიხედვით (იხილეთ
შესავლის შემდეგ).
როდის გამოვიყენოთ „ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებული“?
სავარჯიშოები ითვალისწინებს A2+ დონის სრულ ლექსიკასა და გრამატიკულ ცოდნას. შესაბამისად,
ცოდნის განმტკიცებისა და ენობრივი უნარების გააქტიურების მიზნით მისი გამოყენება მიზანშეწონილია „აღმართის“ A2+ დონის სახელმძღვანელოს დასრულების შემდეგ შესაბამისი დონის
ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურის გავლამდე, რამდენადაც მოსმენისა და კითხვის უნარების
სავარჯიშოების უმეტესობა ეფუძნება აღნიშნულ საკითხავ მასალას.
როგორ გამოვიყენოთ „ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებული“?
როგორც კრებულის სახელწოდებაც მიანიშნებს, „ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებული“
გულისხმობს მასწავლებლისა და შემსწავლელის ერთობლივ მუშაობას სავარჯიშოების
შესრულებისას. ზოგი სავარჯიშო (განსაკუთრებით წერისა და ლაპარაკის) აგებულია ისე, რომ
პირობის სტუდენტებისთვის გაცნობა მთლიანად მასწავლებელს ევალება. მასწავლებლის
ჩართულობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ტექსტებში არსებული უცხო სიტყვების
მნიშვნელობის გამოცნობის პროცესშიც. სწორედ ამიტომ მასწავლებელმა სავარჯიშოებზე მუშაობისას
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილოს შემსწავლელთან უკუკავშირზე, რათა სრულად
შესრულდეს წინამდებარე კრებულის შექმნის მიზანი. მოსასმენი დავალებების შესრულებისთვის
მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა ისე მოასმენინოს აუდიომასალა სტუდენტს, რომ მას არ
ჰქონდეს მოსასმენის შესაბამისი ტექსტის წაკითხვის შესაძლებლობა.

გისურვებთ წარმატებებს!

2020 წელი

mosmena
შემსწავლელს შეუძლია ნელა და ძალიან გარკვევით ნათქვამ ტექსტში ხშირად ხმარებული
სიტყვების, ცალკეული ფრაზებისა და მოკლე წინადადებების გაგება (მაგ., გამყიდველისა და
მყიდველის დიალოგი...).
შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ტექსტი, რომელიც მისთვის ნაცნობ თემებს (მაგ., ოჯახი, სწავლა,
სამუშაო, თავისუფალი დრო...) ეხება.
შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე, მარტივი შეტყობინებების/განცხადებების დედააზრი, თუ
ტექსტი ნელა და გარკვევით არის ნათქვამი და მისთვის ნაცნობ თემებს ეხება.
შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს საუბარი, რომელიც ეხება რაიმე ნივთის მახასიათებლებს (მაგ.,
ფერს, ზომას, წონას, მოცულობას).
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი მითითების გაგება იმის შესახებ, თუ როგორ მივიდეს (ფეხითა თუ
ტრანსპორტით) მისთვის სასურველ ადგილამდე.
შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე ტექსტის ძირითადი ინფორმაცია იმ საკითხების შესახებ,
რომლებიც მას აინტერესებს.
შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ძირითადი ინფორმაცია სპორტული ანგარიშის, რეკლამის,
ამინდის პროგნოზის შესახებ, თუ საუბრობენ ნელა და გარკვევით.
შემსწავლელს შეუძლია მიხვდეს, თუ რას ეხება შემთხვევით გაგონილი საუბარი (მაღაზიაში/
ტრანსპორტში/ ბანკში).
შემსწავლელს შეუძლია ამოიცნოს მოსაუბრეების განწყობა (როგორ ხასიათზე არიან, როგორ
გრძნობენ თავს − კარგად, ცუდად, მხნედ...).
შემსწავლელს შეუძლია ნელი და მკაფიო აუდიოჩანაწერებიდან იმ ძირითადი ინფორმაციის
ამოკრება და გაგება, რომელიც ყოველდღიურ ამბებს ეხება.

kiTxva
შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე, მარტივი ტექსტისა თუ შეტყობინების ძირითადი არსი.
შემსწავლელს შეუძლია ცალკეული ფრაზებისა და ხშირად გამოყენებული სიტყვების გაგება, თუ
ტექსტი მისთვის ნაცნობ/საინტერესო თემას ეხება.
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ტექსის სტრუქტურული კომპონენტების გამოყოფა (სათაური,
წინადადება, აბზაცი...).
შემსწავლელს შეუძლია მისთვის საჭირო ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის მოძიება განრიგში,
ცხრილში, მენიუში, რეკლამაში, განცხადებაში, წიგნის სარჩევში, საძიებელში, ცნობარსა და მისი
ძირითადი არსის გაგება.
შემსწავლელს შეუძლია წარწერების, აბრებისა და მინიშნებების (დირექტივები, ინსტრუქციები,
გაფრთხილებები) გაგება (მაგ., ქუჩაში, პარკში, რესტორანში, რკინიგზის სადგურში, აეროპორტში,
მეტროში, კინოთეატრში...).
შემსწავლელს შეუძლია ამა თუ იმ ღონისძიების შესახებ ძირითადი ინფორმაციის გაგება (მაგ.,
ღონისძიების მოსაწვევი, კინოთეატრის აფიშები, კონცერტების/ფესტივალების პროგრამა და
განრიგი...).
შემსწავლელს შეუძლია ყოველდღიური მოხმარების საგნების ინსტრუქციების ძირითადი
მითითებების გაგება, თუ ისინი შეიცავს მოკლე წინადადებებსა და ილუსტრაციებს (მაგ.,
უსაფრთხოების ინსტრუქციები მატარებელში, თვითმფრინავში...).
შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობ თემაზე დაწერილი მარტივი სტანდარტული წერილების გაგება
(მაგ., მოთხოვნა, დაკვეთა, დადასტურება...).
შემსწავლელს შეუძლია მისთვის საინტერესო ან საყოფაცხოვრებო თემებზე თხრობითი ხასიათის
მცირე ზომის, მარტივი მხატვრული ტექსტის ძირითადი შინაარსის გაგება, თუ ტექსტს მკაფიო და
ლოგიკური სტრუქტურა აქვს.
შემსწავლელს შეუძლია კონკრეტული ინფორმაციის გამოყოფა მიმდინარე მოვლენების ამსახველ
მარტივ ტექსტებში.

laparaki
შემსწავლელს შეუძლია მოკლედ ისაუბროს საკუთარ თავზე (მაგ., ვინაობა, მისამართი,
ტელეფონის ნომერი, საიდან არის, სად მუშაობს...), საკუთარ ოჯახზე (მაგ., ვინ არიან მისი ოჯახის
წევრები, რა ასაკისა და პროფესიის არიან ისინი და ა.შ.).
შემსწავლელს შეუძლია თქვას, რა არის მისი ჰობი (მაგ., სიმღერა, ცეკვა, ხატვა, ცურვა,
ფეხბურთი...), ისაუბროს რომელიმე მუსიკალური ჯგუფის, სამხატვრო სტუდიის, სპორტული
გუნდის… შესახებ.
შემსწავლელს შეუძლია თქვას და მარტივად დაასაბუთოს რა უყვარს / მოსწონს ან არ უყვარს / არ
მოსწონს; ასევე გადმოსცეს, თუ სად (მაგ., სოფელში, ქალაქში, ზღვაზე, მთაში...) ურჩევნია ყოფნა.
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი სიტყვებით გადმოსცეს საკუთარი ფიზიკური თუ სულიერი
მდგომარეობა, მოკლედ და მარტივად ილაპარაკოს რაიმე მოვლენის, ფაქტის (მაგ., წვეულების,
ექსკურსიის, გაკვეთილის...) შესახებ ამ მოვლენებისა და ფაქტების თანამიმდევრობის დაცვით
და მარტივად გამოხატოს მასთან დაკავშირებული ემოციები.
შემსწავლელს შეუძლია მოკლედ ილაპარაკოს თავისი გეგმებისა (რას აპირებს კვირის ბოლოს /
არდადეგებზე...) და იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნავენ დღესასწაულებს მის ქვეყანაში.
შემსწავლელს შეუძლია მიპატიჟებაზე დათანხმება / უარის თქმა. მას ასევე შეუძლია მობოდიშება,
მობოდიშებაზე სტანდარტული პასუხი და თავაზიანი თხოვნა გაუგებარი სიტყვის / წინადადების
გამეორებაზე.
შემსწავლელს შეუძლია ყოველდღიურ პრაქტიკულ საკითხებზე მარტივად საუბარი, როდესაც
უშუალოდ მას მიმართავენ და ესაუბრებიან ნელა და მკაფიოდ.
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი შეკითხვების დასმა თავაზიანი ფორმების გამოყენებით.
შემსწავლელს შეუძლია სხვებს მოუთხროს თავისი საქმიანობის შესახებ, დასვას შეკითხვა
თანამოსაუბრის საქმიანობასთან დაკავშირებით და უპასუხოს მისთვის დასმულ ანალოგიურ
შეკითხვებს.
შემსწავლელს შეუძლია მოითხოვოს მომსახურება (მაგ., მაღაზიაში, ბანკში...), მიიღოს და გასცეს
მარტივი ინფორმაცია (ყიდვა-გაყიდვის, მგზავრობის... შესახებ).
შემსწავლელს შეუძლია მოკლე სატელეფონო საუბრის წარმართვა (მაგ., შეხვედრის ადგილის
დანიშვნა...).
შემსწავლელს შეუძლია ითხოვოს დახმარება (მაგ., მარშრუტის ჩვენება გეგმაზე ან რუკაზე...) და
შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს, როცა მას სთხოვენ დახმარებას.
შემსწავლელს შეუძლია ჩაერთოს ნაცნობი თემატიკის განხილვის პროცესში (შესაძლოა,
ინტერვიუს ფორმით), თუ საჭიროების დროს განუმარტავენ გარკვეულ სიტყვებს / გამოთქმებს /
ფრაზებს... ან ეხმარებიან თავისი სათქმელის ფორმულირებაში.
შემსწავლელს შეუძლია სტანდარტული ფრაზებით ჩაერთოს ოფიციალურ მსჯელობაში, თუ
საუბარი მის პროფესიულ საქმიანობას ეხება და მოსაუბრეები მეტყველებენ მკაფიოდ და ნელა.
მას ასევე შეუძლია საკუთარი აზრის გამოხატვა ამა თუ იმ საკითხზე, როდესაც უშუალოდ მას
მიმართავენ და საჭიროებისამებრ იმეორებენ საკვანძო მომენტებს.
შემსწავლელს შეუძლია სხვადასხვა საკითხზე სტანდარტული რეპლიკებით შეკამათება და
თავისი პოზიციის წარმოჩენა.
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შემსწავლელს შეუძლია თავისი ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის შესახებ მოკლე
მარტივი ჩანაწერების გაკეთება / ანკეტის შევსება განათლების, ინტერესების, სპეციალური
ცოდნის / უნარების შესახებ.
შემსწავლელს შეუძლია შეადგინოს სამუშაო გეგმა კვირის დღეებისა და თარიღების მითითებით.
მას ასევე შეუძლია მარტივად ჩაწეროს თავის გეგმაში, როდის რა ისწავლა და კიდევ რა აქვს
სასწავლი.
შემსწავლელს შეუძლია მოკლე, მარტივი წინადადებებით მისთვის ნაცნობი საგნების,
ადგილების... აღწერა.

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი სიტყვებით დაწეროს საკუთარი საქმიანობის (მაგ., სწავლის,
სამსახურის, სპორტისა თუ თავისუფალი დროის...) შესახებ.
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ფრაზებისა და წინადადებების დაწერა ხშირად გამოყენებული
კავშირებით (მაგ., და, მაგრამ, იმიტომ, რომ).
შემსწავლელს შეუძლია ახლობელს მისწეროს მარტივი შინაარსის მოსაწვევი ბარათი და
წერილობით უპასუხოს მოწვევას; მარტივი სიტყვებით დაეთანხმოს / არ დაეთანხმოს მოწვევას;
მისწეროს, რომ არ / ვერ ახერხებს შეხვედრაზე წასვლას / აგვიანდება / ავად არის / სხვა საქმით
არის დაკავებული / გამოხატოს მადლიერება…
შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობებსა და მეგობრებს წერილობით მისცეს საჭირო მარტივი
ინფორმაცია / რჩევა (მაგ., ამა თუ იმ ნივთის ფასის შესახებ სხვადასხვა მაღაზიაში, რომელი
სპორტული კლუბი / საცურაო აუზი /სილამაზის სალონი... ჯობს).
შემსწავლელს შეუძლია მოკლე წინადადებებით დაწეროს, თუ რა უყვარს/მოსწონს... არ უყვარს /
არ მოსწონს.
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი, ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებული წინადადებებით
აღწეროს რაიმე მოვლენა, როდის და რა ვითარებაში მოხდა იგი.
შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობი თემების შესახებ მარტივი ტექსტების შედგენა, საკუთარი აზრის
წერილობით ჩამოყალიბება, მარტივი ისტორიის მოყოლა (მაგ., ლამაზად გატარებული
არდადეგების ან მომავალი მოგზაურობის, საქმიანობის შესახებ).
შემსწავლელს შეუძლია მარტივი განცხადების დაწერა, მისთვის საინტერესო / საჭირო
განცხადებაზე რეაგირება, პირადი თუ ზოგადი ხასიათის, ყოველდღიურობასთან დაკავშირებული მოკლე წერილობითი ინფორმაციის შექმნა.

მოსმენის უნარის შესამოწმებლად გამოყენებულია A2+ დონის ადაპტირებული საკითხავი მასალა
ვებმისამართი: www.geo.ge
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მოუსმინეთ ტექსტს „პირველად გიმნაზიაში“ (მოგონებები სკოლის ცხოვრებიდან, “ჩემი
თავგადასავალი“) და შეასრულეთ შემდეგი დავალება:
მონიშნეთ, რომელია სწორი:
1.

აკაკი პირველად რომ მივიდა გიმნაზიაში:
ა. რამდენიმე ბავშვი დახვდა;
ბ. ბევრი ბავშვი დახვდა;
გ. ბავშვები არ დახვდნენ.
2. ბავშვი თუ შეცდომით წაიკითხავდა:
ა. სჯიდნენ;
ბ. ეფერებოდნენ;
გ. აგდებდნენ ოთახიდან.
3. სკოლაში ბავშვები დილიდან შუადღემდე:
ა. ორჯერ ჭამდნენ;
ბ. მხოლოდ დღესასწაულებზე ჭამდნენ;
გ. საერთოდ არ ჭამდნენ.
4. როცა ბავშვი ცუდად ხდებოდა:
ა. ყველა ყურადღებას აქცევდა;
ბ. არავინ არ უყურებდა;
გ. ბავშვები აქცევდნენ ყურადღებას.
5. აკაკიმ იცოდა:
ა. ქართული და რუსული წერა-კითხვა;
ბ. მხოლოდ ქართული წერა-კითხვა;
გ. მხოლოდ რუსული წერა-კითხვა.
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მოუსმინეთ ტექსტს „ჰეკი და ტომი“ (მოგონებები სკოლის ცხოვრებიდან, „ტომ სოიერის
თავგადასავალი“) და შეასრულეთ შემდეგი დავალებები:
ა. მონიშნეთ, რომელია სწორი და რომელი არასწორი:
სწორია

1.

ჰეკლბერი კარგი ოჯახის შვილი იყო.

2.

ჰეკლბერი ფინი იყო ზარმაცი და ზრდილობიანი.

3.

ბიჭებს მშობლები ეუბნებოდნენ, რომ ჰეკლბერი კარგი ბიჭი იყო.

4.

ჰეკლბერი სულ ჭუჭყიანი ტანსაცმლით დადიოდა.

5.

ჰეკლბერი ადრე იძინებდა და ადრე იღვიძებდა.

6.

ბიჭებს მოსწონდათ ჰეკლბერის ცხოვრების წესი.

არასწორია
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ბ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
ჰეკლბერის ძველი და დიდი ზომის (1) ........................... ტანსაცმელი ეცვა, მისი ქუდი ჩიტის (2)
................... ჰგავდა; შარვალი (3) .................... ჰქონდა. ის ძალიან (4) ................... და უზრდელი
იყო. ჰეკლბერი (5) ................... იმას აკეთებდა, რაც (6) ................... . ის (7) ................... ჩიტივით
იყო. ხან (8) ..................... სახლის ჭერში ეძინა, ხან – ცარიელ (9) ......................... . არ დადიოდა
არც სკოლაში, არც (10) ..................... .
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მოუსმინეთ ტექსტს „იანგული“ (ოჯახი, “HELLADOS“) და შეასრულეთ შემდეგი დავალებები:
ა. მონიშნეთ, რომელია სწორი და რომელი არასწორი:
სწორია

1.

ხრისტო ალექსანდრიდი იყო იანგულის პაპა.

2.

იანგული იყო მაღალი, მსუქანი და ძლიერი ბიჭი.

3.

იანგული იყო 14 წლის.

4.

იანგული ცხოვრობდა მამასთან ერთად.

5.

იანგულის მამა ხილს ყიდდა ბაზარში.

6.

იანგული სხვა ბიჭებს ძალით ართმევდა ფულს.

არასწორია

ბ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
იანგული იყო (1) .............................. ბერძენის, ხრისტო ალექსანდრიდის, შვილი. ის გამხდარი,
(2) .............................. და ძლიერი ბიჭი იყო. ლამაზი ცხვირი, (3) .............................. თვალები და
გრძელი ხელები (4) ................................. იანგული (5) ................................... წლისა იყო, მაგრამ
ყველას (6).......................... ეშინოდა. ორ-სამ ბიჭს სცემდა ერთად. კატასავით (7) .......................
იყო, ძლიერი და (8) .............................. .
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მოუსმინეთ ტექსტს „უკანასკნელი ფოთოლი“ (ოჯახი) და შეასრულეთ შემდეგი დავალებები:
ა. მონიშნეთ, რომელია სწორი და რომელი არასწორი:
სწორია

1.

ჯონსი კალიფორნიიდან იყო, სიუ — მეინიდან.

2.

მოქმედება ხდება შემოდგომას.

3.

ჯონსის ჰქონდა პნევმონია.

4.

ბერმანი არის ცნობილი მხატვარი.

5.

ბერმანი იყო ორმოცი წლის.

6.

ჯონსის ეგონა, უკანასკნელი ფოთოლი რომ ჩამოვარდებოდა,
თვითონაც აღარ იქნებოდა.

7.

კედელზე ფოთოლი დახატა სიუდიმ.

8.

ჯონსი მალე გამოჯანმრთელდა.

9.

ბერმანი პნევმონიით გარდაიცვალა.

არასწორია

ბ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
მოხუცი მხატვარი ბერმანი (1) ............................. მათ ქვემოთ, პირველ სართულზე. იგი დაბალი
იყო, (2) .............................. წელზე მეტის იქნებოდა. ბერმანი ორმოცი წელი (3) ............................ ,
მაგრამ ყოველთვის ოცნებობდა შედევრზე, რომელიც ჯერ დაწყებულიც არ ჰქონდა. უბრალო
(4) ................................ ხატავდა ხან რეკლამისთვის, ხან გასაყიდად... (5) .....................................
მხატვრები ბერმანს ცოცხალ ნატურად იყენებდნენ. ამით იგი (6)........................................ ფულს
შოულობდა, (7) ...................... ბევრ ჯინს და მუდამ თავის მომავალ შედევრზე (8) ...................... .
იგი ზემო სართულზე მცხოვრებ ორ (9) .............................. მხატვარ ქალს ერთგული ძაღლივით
(10) ................................ .
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5

მოუსმინეთ ტექსტს „ჯეკი“ (ოჯახი) და შეასრულეთ შემდეგი დავალებები:

ა. მონიშნეთ სწორი პასუხები:
1. ჯეკი იყო:
ა. ძაღლი;
ბ. ადამიანი;

გ. კატა.

2. ჯეკი
ა. არ უვლიდა შვილებს;

გ. ჯეკს არ ჰყავდა შვილები.

ბ. უვლიდა შვილებს;

3. როცა ჯეკის შვილები მასთან აღარ იყვნენ:
ა. ტოვებდა ეზოს;
ბ. არ აქცევდა ყურადღებას ეზოს;

გ. ყურადღებას აქცევდა ეზოს.

4. ჯეკს
ა. უყვარდა ადამიანები;

ბ. არ უყვარდა ადამიანები;

გ. მხოლოდ ბავშვები უყვარდა.

5. ბაადური
ა. საერთოდ არ სვამდა;

ბ. ხშირად სვამდა;

გ. იშვიათად სვამდა.

6. ჯეკი იყო
ა. სულელი;

ბ. უყურადღებო;

გ. ჭკვიანი.

ბ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
ბაადურს ყველა ადამიანი და ყველა (1) .................... უყვარდა. მზის ჩასვლისას (2) ....................
ვერეს ხეობაში, ძაღლიც (3) ..................... იყო. გადიოდა ვაკეში და ბარნოვის (4) .......................
ახლოს შედიოდა დისკოთეკის (5) ........................ . ბარში ის ვისკის სვამდა, (6) ...........................
ცეკვას არც უყურებდა. ჯეკი ნახევარ (7) ................... აცილებდა ბაადურს, მერე (8) .....................
უკან და ნაშუადღევს( 9) ............................. მას ვერის პატარა (10) ............................. .

6

მოუსმინეთ ტექსტს ცოლ-ქმრის საქმიანობა (ჭამა-სმის თემა ლიტერატურაში, „კაცია-ადამიანი?!“)
და შეასრულეთ შემდეგი დავალება:
მონიშნეთ, რომელია სწორი და რომელი არასწორი:
სწორია
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1.

დარეჯანი უფრო ზარმაცი იყო, ვიდრე ლუარსაბი.

2.

დარეჯანი ყოველ დილით მოსამსახურეებთან ჩადიოდა.

3.

დარეჯანი მოსამსახურეებს ცუდად ექცეოდა.

4.

დარეჯანი მსუქანი და ლამაზი ქალი იყო.

5.

ლუარსაბი სულ მუშაობდა.

6.

ლუარსაბს მოსწონდა თავისი ცოლი.

7.

ჭერზე ორმოცი ბუზი იყო.

8.

უსაქმური იყო მხოლოდ ლუარსაბი.

არასწორია

7

მოუსმინეთ ტექსტს „ამაოების ბაზარი“ (ჭამა-სმის თემა ლიტერატურაში) და შეასრულეთ
შემდეგი დავალებები:
ა. მონიშნეთ, რომელია სწორი და რომელი არასწორი:
სწორია

1.

ემილია ღარიბი ოჯახის შვილი იყო.

2.

რებეკა იყო ლამაზი და ჭკვიანი.

3.

ემილია და რებეკა მეგობრები იყვნენ.

4.

ემილიამ რებეკა თავის ძმასთან გაგზავნა საცხოვრებლად.

5.

ჯოზეფს მოსწონდა რებეკა.

6.

ჯოზეფი იყო ემილიას მამა.

7.

ჯოზეფი ინდოეთში მუშაობდა.

8.

ემილია 8 წლის იყო, როცა ჯოზეფი ინდოეთში წავიდა.

9.

ემილია თავის ძმაზე უფროსი იყო 12 წლით.

არასწორია

10. ჯოზეფი მსუქანი, მშიშარა და ზარმაცი იყო.
11. ჯოზეფს არ უჭირდა ქალებთან ურთიერთობა.
12. ტანსაცმელი, პარფიუმერია საერთოდ არ აინტერესებდა ჯოზეფს.

ბ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
ემილია სედლი და რებეკა (ბეკი) შარპი ერთად (1) ........................ მის პინკერტონის პანსიონში.
ემილია მდიდარი (2) ..................... კომერსანტის ქალიშვილი იყო, რებეკა კი – (3) .....................
ოჯახის შვილი, (4) ............................ აღარ ჰყავდა. მამამისი იყო (5) ......................... , რომელიც
ბევრს სვამდა, დედა (6) .................. იყო, მოცეკვავე. ბეკის არაფერი არ დარჩა (7) .................... ,
მხოლოდ სილამაზე, (8) ...................... , არტისტიზმი და ფრანგული ენის კარგი (9) ................... .
მის პინკერტონთან ბეკიმ კარგი (10) ............................ მიიღო. ის ღარიბი იყო, იქ პატარებს
ფრანგულ ენას (11) ........................ და ამით იხდიდა სწავლის (12) ........................ .

9

8

მოუსმინეთ ტექსტს „ობლომოვი“ (ჭამა-სმის თემა ლიტერატურაში) და შეასრულეთ შემდეგი
დავალებები:
ა. მონიშნეთ სწორი პასუხები:

1.

ობლომოვი იყო:
ა. რუსი თავადი;
ბ. გლეხი;
გ. მოხუცი კაცი.
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2.

ა. ილია იყო მსუქანი, მამაკაცური და სწრაფი;
ბ. ილია იყო მსუქანი და ზანტი;
გ. ილია იყო მაღალი და ნაზი.

3.

ა. ილია აქტიური ადამიანი იყო;
ბ. ილიას ყველაფერი აინტერესებდა;
გ. ილია არ იყო აქტიური ადამიანი.

4.

ა. ილიას ოფიციალური ტანსაცმელი არ უყვარდა და სტუმრად არ მიდიოდა ზოგჯერ;
ბ. ილიას უყვარდა ოფიციალური ტანსაცმელი და სტუმრად სიარული;
გ. ილიას უყვარდა ოფიციალური ტანსაცმელი, მაგრამ არ დადიოდა სტუმრად.

5.

ა. ზაქარია იყო უსაქმური;
ბ. ზაქარიას უყვარს შრომა;
გ. ზაქარია იყო ილიას ბატონი.

6.

ა. ზაქარია ბატონის ფულს იპარავდა;
ბ. ზაქარია ყოველთვის უბრუნებდა ხურდას ბატონს;
გ. ზაქარია არ იყო ბატონის ერთგული.

7.

ა. ობლომოვის სახლი ძალიან სუფთა იყო;
ბ. ობლომოვის სახლი ჭუჭყიანი იყო;
გ. ობლომოვის სახლი ჭუჭყიანი იყო, მაგრამ სარკე – სულ სუფთა.

8.

ა. ობლომოვკა არის სოფელი;
ბ. ობლომოვკა არის ქალაქი;
გ. ობლომოვკა არის ქვეყანა.

9.

ა. ობლომოვკაში ხალხი აქტიურად ცხოვრობდა;
ბ. ობლომოვკაში ხალხი პასიურად ცხოვრობდა;
გ. ობლომოვკადან ხალხი ხშირად დადიოდა დიდ ქალაქებში.

10.

ა. ილია ჯერ პეტარბურგში ცხოვრობდა და შემდეგ ობლომოვკაში;
ბ. ილია ზაქარიასთან ერთად სულ პეტერბურგში ცხოვრობდა;
გ. ილია ჯერ ობლომოვკაში ცხოვრობდა და შემდეგ პეტარბურგში.

ბ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
ილიას შინ ეცვა აღმოსავლური (1) ............................... ხალათი, ფეხზე – დიდი საშინაო რბილი
(2) ............................... . მას არ უყვარდა ჰალსტუხი და ჟილეტი, ამიტომ ზოგჯერ სტუმრად არ
(3) ............................... . ილიას ჰყავდა მოსამსახურე – ზაქარიც. მას (4) ...............................
ძველი, გახეული სერთუკი, (5) ............................ იშვიათად იპარსავდა, ხელები (6) ......................
ჰქონდა... ზაქარსაც უყვარდა (7) ............................... , დივანზე (8) ............................... , წოლა და
ძილი. შრომა არ უყვარდა და არაფრის (9) ............................... არ ჰქონდა. როცა ბატონი
(10) ............................... ფულს აძლევდა ზაქარს, იგი (11) ............................... არ აბრუნებდა.
სადმე (12) ............................... ფულსაც ჩუმად იდებდა ჯიბეში და სულ (13) ............................... .
........................... მაგრამ მაინც ბატონის (14) ............................... იყო და მის გარეშე არ შეეძლო
ყოფნა.
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1

წაიკითხეთ ტექსტი და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
თბილისში ახალი სკოლა გაიხსნა. სწავლა აქ, ჩვეულებრივ, ხუთი დღეა. სკოლა სამსართულიან
შენობაშია. აქ 365 მოსწავლე სწავლობს. მოსწავლეები სკოლაში მთელი დღე იქნებიან, დილის
ცხრა საათიდან საღამოს 7 საათამდე. ისინი სკოლაში მოამზადებენ გაკვეთილებს და დაწერენ
დავალებებს. ამისათვის სპეციალური მასწავლებელი ჰყავთ. ეს ძალიან კარგია მშობლებისათვის იმიტომ, რომ ისინი მუშაობენ.
სკოლაში არის ძალიან კარგი სტადიონი, დიდი საცურაო აუზი, ბიბლიოთეკა, სასადილო და
სამეცადინო ოთახები. მოსწავლეებს კვირაში ორჯერ აქვთ სპორტის გაკვეთილები. სკოლაში
არის ფეხბურთისა და კალათბურთის გუნდები, მოსწავლეებს შეუძლიათ ისწავლონ ჭადრაკის
თამაში, ცურვა. სკოლაში ასევე არის ქართული ცეკვისა და სიმღერის გაკვეთილები. მე-9
კლასიდან გაძლიერებულად ისწავლება მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა და ბიოლოგია.
გაკვეთილების შემდეგ მოსწავლეებს მასწავლებლები ეხმარებიან, თუ მათ პრობლემები აქვთ
საგნებში. მოსწავლეებს ძალიან უყვართ ხატვის გაკვეთილი იმიტომ, რომ ისინი ძალიან ბევრ
ლამაზ სურათს ხატავენ და საინტერესო ნივთებს აკეთებენ. წლის ბოლოს მოსწავლეები წერენ
ტესტებს. ასე ისინი იმეორებენ ყველაფერს. ბავშვებს ძალიან უყვართ სკოლა და სკოლის
მასწავლებლები.
სწორია

1.

ახალ სკოლაში ყოველდღე არის სწავლა.

2.

სკოლა მუშაობს დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე.

3.

სკოლაში სამას სამოცდახუთი მოსწავლეა.

4.

მოსწავლეები დავალებებს მხოლოდ ქართულსა და
მათემატიკაში ამზადებენ.

5.

სკოლაში ასწავლიან სპორტის სხვადასხვა სახეობას.

6.

მოსწავლეებს შეუძლიათ ისადილონ სკოლაში.

7.

ახალი სკოლა მოსწავლეებისთვის საძულველია.

8.
9.

მეცხრე კლასიდან სკოლაში დიდ ყურადღებას აქცევენ შემდეგ
საგნებს: ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა.
მოსწავლეებს უყვართ ხატვის გაკვეთილები იმიტომ, რომ
არაფერს აკეთებენ.

10. მასწავლებლები მოსწავლეებს ეხმარებიან სწავლაში.
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არასწორია

2

წაიკითხეთ ტექსტი და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
თბილისი-მესტიის ავიარეისს სპეციალიზებული თვითმფრინავი მოემსახურება
გაზეთი 24 საათი, 2010 წელი

უახლოეს პერიოდში თბილისი-მესტია-თბილისის მიმართულებით ავიარეისებს კანადური
ავიაკომპანია „Kenn Borek Air“ განახორციელებს, ავიაბილეთების ღირებულება კი 150
ლარიდან დაიწყება. ამის შესახებ გუშინ ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარისა და
ტუროპერატორების შეხვედრაზე თქვეს.
დეკემბრის ბოლოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო სვანეთში დასვენების მსურველებს
სპეციალურ ტურისტულ პაკეტებს შესთავაზებს, იქნება „უიკენდტურები“ და „კორპორატიული
პაკეტებიც“.
ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ თქვა, რომ სვანეთი იქნება პოპულარული
სათხილამურო კურორტი. აქ ტურისტები ზაფხულობითაც ჩამოვლენ.
პირველ ეტაპზე სვანეთის მიმართულებით რეისები იქნება პარასკევს და კვირას, ძირითადად
დღის საათებში. თბილისიდან მესტიაში ჩასვლა ერთ საათში იქნება შესაძლებელი.
ზამთრისთვის სპეციალურად მოემზადებიან, თვითმფრინავი რომ უსაფრთხოდ დაფრინდეს.
თბილისი-მესტიის ავიარეისს ჯერ მხოლოდ ერთი სპეციალური თვითმფრინავი მოემსახურება.
ბორტზე 19 ადამიანი დაჯდება. ზაფხულში კი მათი რაოდენობა 50 კაცამდე გაიზრდება.
მესტიაში ახლა არის 3 სასტუმრო და 49 „გესთჰაუსი“, რომლებშიც სულ 429 საწოლია.
„გესთჰაუსების“ ფასი დღე-ღამეში იწყება 20 ლარიდან, სასტუმროების კი – 40 ლარიდან.
უშგულში 9 „გესთჰაუსია“.
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სვანეთში წელს ყველაზე მეტი იყო ისრაელიდან ჩამოსული
ტურისტი ( 51%). სვანეთი საინტერესო აღმოჩნდა ასევე პოლონელი (13%) და გერმანელი (11%)
ტურისტებისთვის. აქ ისვენებდნენ ასევე ჩეხი, ფრანგი, იტალიელი, ამერიკელი, უკრაინელი,
ბრიტანელი, თურქი, ფინელი, კანადელი, ჰოლანდიელი, ესპანელი და ავსტრიელი ტურისტები.
სწორია
1.

თბილისი-მესტიის ავიაბილეთები 150 ლარი ღირს.

2.

სვანეთში ტურისტებს ჩასვლა შეუძლიათ ზამთარშიც და
ზაფხულშიც.

3.

თავიდან სვანეთის მიმართულებით რეისები კვირაში ორი დღე
იქნება.

4.

იქნება მხოლოდ ერთი სახის ტურისტული პაკეტი.

5.

თბილისი-მესტიის თვითმფრინავის ბორტზე ძალიან ბევრი
ადამიანი ჯდება.

6.

მესტიასა და უშგულში 58 „გესთჰაუსია“.

7.

მესტიაში სასტუმრო 40 ლარზე მეტი არ ღირს.

8.

ზამთრისთვის ტურისტულ კომპანიებს და აეროპორტებს
სპეციალური მომზადება არ სჭირდება.

9.

2010 წელს სვანეთში ყველაზე ცოტა ტურისტი
პოლონეთიდან ჩამოვიდა.

არასწორია

10. სვანეთში ტურისტები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩამოდიან.
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წაიკითხეთ ტექსტი თბილისის ბოტანიკური ბაღის შესახებ და მონიშნეთ სწორი და არასწორი
პასუხები:
თბილისის ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში. მისი ისტორია XVII
საუკუნიდან იწყება. ამ დროს სოლოლაკის სამხრეთით იყო დეკორატიული და სამკურნალო
მცენარეების სამეფო ბაღი. იგი პირველად დასასვენებელი პარკი იყო, შემდეგ კი გაშენდა სამი
პატარა ბაღი: სამკურნალო მცენარეების, ბოსტნეულისა და ხეხილის. ფრანგი მოგზაური
შარდენი წერს, რომ ამ ბაღებს განსაკუთრებით უვლიდა ქართლ-კახეთის ბოლო დედოფალი
მარიამი. 1845 წლის 1 მაისიდან ბაღები გაერთიანდა. ამის შემდეგ მას ოფიციალურად უწოდეს
ბოტანიკური ბაღი. აქ ქართველ ბოტანიკოსებთან ერთად მუშაობდნენ რუსი და გერმანელი
სპეციალისტები.

თბილისის ბოტანიკური ბაღი 128 000 ჰექტარია. აქ
ნახავთ საქართველოში ცნობილ იშვიათ სახეობებს,
ეგზოტიკურ მცენარეებს მსოფლიოს მრავალი
კუთხიდან: ჩრდილოეთ ამერიკიდან, ჩინეთიდან,
იაპონიიდან, ჰიმალაის მთებიდან. აქ მცენარეები
წელიწადის სხვადასხვა დროს ყვავის, ზამთარშიც კი.
ბაღს ორ ნაწილად ყოფს წავკისის წყალი. მდინარეზე
არის რამდენიმე ხიდი. ერთ-ერთი ხიდი 1914 წელს
ააშენეს. ბაღს მრავალი სტუმარი ჰყავს. ხალხს
ძალიან მოსწონს უნიკალური და საოცარი ბაღი,
ულამაზესი ჩანჩქერი.
სწორია
1.

თბილისის ბოტანიკური ბაღის მშენებლობა მე-19 საუკუნეში
დაიწო.

2.

ბოტანიკურ ბაღში სხვა ქვეყნის სპეციალისტებიც მუშაობდნენ.

3.

ბაღებს უვლიდა მარიამი, იმერეთის დედოფალი.

4.

ბაღში მცენარეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან არის
ჩამოტანილი.

5.

ბოტანიკური ბაღი თავიდან მხოლოდ სამკურნალო მცენარეების
ბაღი იყო.

6.

ბოტანიკურ ბაღში ყვავილები მხოლოდ გაზაფხულზე და
ზაფხულში ყვავის.

7.

ბოტანიკური ბაღი 1945 წლიდან ეწოდა.

8.

ხალხს ძალიან უყვარს ბაღში სეირნობა.

9.

სამი პატარა ბაღი მე-20 საუკუნეში გაერთიანდა.

10. წავკისის წყალზე გადასვლა შეუძლებელია.
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არასწორია

4

წაიკითხეთ ტექსტი ფეხბურთზე და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
ფეხბურთი პირველად ინგლისში მე-19 საუკუნეში დაიბადა. ბურთს ფეხით ჯერ კოლეჯებსა და
უნივერსიტეტში თამაშობდნენ. ამ თამაშს წესები არ ჰქონდა, ამიტომ ყოველი შეხვედრა ცუდად
მთავრდებოდა.
საზოგადოება მიხვდა, რომ საჭირო იყო თამაშის მარტივი წესები. მოედანზე გამოჩნდა მსაჯი.
პირველად ინგლისის საფეხბურთო ასოციაცია შეიქმნა. 1871 წელს ინგლისის ტურნირი
ჩატარდა. ერთი წლის შემდეგ კი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს ინგლისის და შოტლანდიის
გუნდები. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ფეხბურთის შესახებ მთელ მსოფლიოში იცოდნენ უკვე.
1904 წლის 21 მაისს ფრანგებმა პარიზში დააარსეს საფეხბურთო ასოციაციის საერთაშორისო
ფედერაცია – ფიფა. ორგანიზაცია დააარსეს შემდეგმა ქვეყნებმა: ბელგია, დანია, საფრანგეთი,
ნიდერლანდები, ესპანეთი, შვედეთი და შვეიცარია. ფიფას პირველი პრეზიდენტი იყო ფრანგი
რობერ გენერი. 1930 წლიდან ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება მსოფლიოს ჩემპიონატი
ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის.
სწორია

1.

ფეხბურთში თავიდანვე არსებობდა თამაშის წესები.

2.

ფეხბურთის სამშობლო არის ინგლისი.

3.

მე-20 საუკუნიდან მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ტარდება
4 წელიწადში ერთხელ.

4.

ფეხბურთის შესახებ არაფერი არ იცოდნენ მე-20 საუკუნის
დასაწყისში.

5.

ფიფას დამფუძნებლ წევრებში იყვნენ გერმანელები.

6.

მოედანზე მსაჯი წესების არსებობის მერე გამოჩნდა.

7.

პირველად ჩატარდა ინგლისის ტურნირი.

8.

ფიფა დააარსეს ფრანგებმა.

9.

პირველი საფეხბურთო შეხვედრა იყო ფრანგებსა და
შოტლანდიელებს შორის.

არასწორია

15

5

წაიკითხეთ ტექსტი ნიკო ბაგრატიონის შესახებ და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
ნიკო ბაგრატიონი (ბური) დაიბადა 1868 წ. ის გამოჩენილი ადამიანი
იყო. ნიკოს მშობლები იყვნენ გიორგი და ანა ბაგრატიონები.
ნიკოს ძალიან უნდოდა ლომებზე ნადირობა აფრიკაში. იგი 1899
წელს გაემგზავრა პეტერბურგში, იქიდან – პარიზში, შემდეგ
ჩავიდა ეგვიპტეში. ის რომ ჩავიდა, ინგლისელებისა და ბურებს
შორის ომი იყო. ნიკო ბაგრატიონი თავისი სურვილით
ტრანსვაალში გაემგზავრა და ინგლისელების წინააღმდეგ
იბრძოდა. მან ახლოს გაიცნო ტრანსვაალის პრეზიდენტი
პაულუს კრიუგერსი, გამოჩენილი სარდლები – პეტრუს
ჟებერი და ლუის ბოტა.
ნიკო ბაგრატიონი ბურებთან ერთად იბრძოდა. იგი
მემუარებში წერდა: ბურების მდგომარეობა მაგონებს ჩემს
სამშობლოს. თუ ბურების მტრებთან ბრძოლა შეიძლება,
ჩემი ქვეყნის მტრებთან ბრძოლაც შესაძლებელი იქნება.
ერთ-ერთი ბრძოლის დროს ნიკო ბაგრატიონი ინგლისელებმა დააკავეს 100 ბურთან ერთად და უნდა მოეკლათ, მაგრამ ის
სამეფო ოჯახიდან იყო, არ მოკლეს და წმ. ელენეს კუნძულზე
გადაასახლეს. წმინდა ელენეს კუნძულიდან იგი ჯერ საფრანგეთში, შემდეგ კი სამშობლოში დაბრუნდა.
საქართველოში ნიკო ბაგრატიონი ბოლშევიკური რეჟიმის წინააღმდეგ
იბრძოდა. მან დაკარგა მთელი ქონება. თავისი ქალიშვილები, ირინა და ნატალია, საფრანგეთში
გაგზავნა, თვითონ კი სამშობლოში დარჩა. სიცოცხლის ბოლო წლები სიღარიბეში გაატარა.
ნიკო ბურმა დაწერა წიგნი „ბურებთან". წიგნში მან აღწერა ის დრო, როცა ბურებთან ცხოვრობდა.
ნიკო ბური გარდაიცვალა თბილისში 1933 წელს.
სწორია

1.

ნიკო ბაგრატიონი ინგლისელებმა ბურებთან ერთად მოკლეს.

2.

საქართველოდან ნიკო ბური პირდაპირ ეგვიპტეში ჩავიდა.

3.

ნიკო ბაგრატიონი ბურების გვერდით იბრძოდა.

4.

ინგლისელები ნიკოს თავის სამშობლოს ახსენებდა.

5.

საფრანგეთიდან ნიკო ბური საქართველოში დაბრუნდა.

6.

ნიკოს შვილები საფრანგეთში წავიდნენ.

7.

ნიკო ბური იმიტომ არ მოკლეს, რომ მეფე იყო.

8.

ნიკო ბაგრატიონი წმინდა ელენეს კუნძულზე გარდაიცვალა.

9. ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგ ნიკო ძალიან მდიდარი გახდა.
10. ნიკო ბური წიგნში საუბრობს თავის ცხოვრებაზე.
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არასწორია

6

წაიკითხეთ ტექსტი „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
შოთა რუსთაველი არის მსოფლიოში ცნობილი
დიდი ქართველი პოეტი. მის შესახებ ძალიან
ცოტა რამ ვიცით. ძალიან მცირე ინფორმაცია
პოეტის შესახებ თვითონ პოემიდან შეგვიძლია
გავიგოთ. ის ცხოვრობდა მე-12 საუკუნეში. ამ
დროს საქართველოს მეფე იყო თამარი. მაშინ
საქართველო ძალიან ძლიერი ქვეყანა იყო.
ამბობენ, თითქოს შოთა რუსთაველს თამარ მეფე
უყვარდა და ეს პოემაც მასზე დაწერა.
მე-20 საუკუნეში მეცნიერებმა იერუსალიმის
მონასტერში ნახეს ფრესკა. ამ ფრესკაზე იყო
შოთა რუსთაველის პორტრეტი. მეცნიერები
ფიქრობენ, რომ რუსთაველი სიცოცხლის ბოლო
წლებში ცხოვრობდა იერუსალიმის ჯვრის
მონასტერში.
შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ არის ქართველების ერთ-ერთი მთავარი წიგნი. ის
არის მსოფლიოში ცნობილი წიგნი და ძალიან ბევრ ენაზე არის თარგმნილი.

სწორია
1.

„ვეფხისტყაოსნიდან“ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია
რუსთაველზე.

2.

შოთა რუსთაველის შესახებ ბევრი ინფორმაცია იციან
ქართველებმა.

3.

„ვეფხისტყაოსანი“ არის ლექსების კრებული.

არასწორია

4. მეცნიერები ფიქრობენ, რუსთაველი გარდაიცვალა იერუსალიმში.
5.

მსოფლიოში არაფერი იციან „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ.

6.

მე-12 საუკუნეში საქართველოს მეფე იყო ქალი.

7. რუსთაველმა პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ დაწერა თავის მეგობარზე.
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7

წაიკითხეთ ტექსტი და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
რა არ მოსწონთ ტურისტებს საქართველოში?
საქართველოს ბევრი ტურისტი სტუმრობს. მათი მასპინძლები ტურისტული კომპანიები ან კერძო
გიდები არიან. გიდი, ანუ ტურისტების თანმხლები პირია, რომელიც ამა თუ იმ ქალაქის, მხარის
ღირშესანიშნაობების დათვალიერებისას ეხმარება სტუმარს. გიდს ტურისტებთან მეგობრული
ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს. იგი უნდა იყოს კომუნიკაბელური, შეძლოს მუშაობა ჯგუფთან
ერთად. საჭიროა ენების ცოდნაც.
გიდი ყოველთვის კარგ ხასიათზე
უნდა იყოს. საინტერესო პროფესიაა
იმიტომ, რომ უამრავ ადამიანთან
აქვთ ურთიერთობა. გიდი დიპლომატია, ტურისტი კი – ქვეყნის სტუმარი.
ალბათ საინტერესოა, საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს რისი ნახვა
უნდათ და როგორ ხვდებიან ჩვენს
ქვეყანაში მათ.
მნიშვნელოვანია, საქართველოში
ჩამოსული სტუმარს ვინ დახვდება
ქვეყნის გასაცნობად. სხვადასხვა
ქვეყნიდან ჩამოსულებს განსხვავებული ინტერესები აქვთ, არიან ტურისტები, რომლებსაც ქვეყნის ისტორია და კულტურა
აინტერესებთ, ზოგს კი უმეტესად – ქვეყნის ხედები, ბუნება. მაგალითად, იაპონელ ტურისტებს
უყვართ ბუნებისა და ყვავილების დათვალიერება, გერმანელებს მთაში სიარული მოსწონთ,
აღმოსავლეთ ევროპელები ღვინის დეგუსტაციების ტურებზე დადიან. ტურისტების
უმრავლესობას ძირითადად აინტერესებს: მთა, ქართული ღვინო, ტაძრები და ქვეყნის ისტორია.
მოსწონთ ქართული სამზარეულო. ვინც ერთხელ ყოფილა, თითქმის უმრავლესობას აქვს აქ
მეორედ ჩამოსვლის სურვილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი
არსებობს. არიან ადამიანები, რომლებიც მეოთხედ და მეხუთედ ჩამოდიან.
ყველა ამბობს, რომ ტურიზმის მიმართულებით საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს.

სწორია
1.

გიდს უნდა შეეძლოს კომუნიკაცია ტურისტებთან.

2.

გიდი არის ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრის მასპინძელი.

3.

გიდი მხოლოდ აეროპორტში უნდა დახვდეს ჩამოსულ ტურისტს.

4.

გიდობა უინტერესო პროფესიაა.

5.

აღმოსავლეთ ევროპელებს ძირითადად უნდათ ბუნების
დათვალიერება.

6. ტურისტებს ხშირად აინტერესებთ ქვეყნის ისტორია და კულტურა.

8.

საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს შეუძლია წავიდეს
სხვადასხვა ტიპის ტურში.
საქართველოში ჩამოსულ ყველა ტურისტს ერთნაირი
ინტერესები აქვთ.

9.

საქართველო საინტერესო ქვეყანაა ბევრი ტურისტისთვის.

7.

საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, გახდეს ტურისტული
10. ქვეყანა.
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არასწორია

8

წაიკითხეთ ტექსტი და მონიშნეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
ვენა – მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქი საცხოვრებლად
ვენა მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი და სუკეთესო ქალაქია საცხოვრებლად. კვლევების
მიხედვით, ავსტრიის დედაქალაქის ძლიერი მხარეა პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოების
სოციალური მდგომარეობა. განვითარებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არის ჯანდაცვის
და განათლების საუკეთესო სისტემა. ავსტრია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და
მშვიდობიანი ქვეყანაა.
დღეს ვენა ვალსის, ხელოვნების, მუსიკის ქალაქია, იქ არის დიდი ტაძრები, მდიდრული
რეზიდენციები, საოპერო სახლები, თეატრები და მუზეუმები. მას ხშირად ოცნებების ქალაქსაც
უწოდებენ. ვენაში მდებარეობს მსოფლიოში უძველესი ზოოპარკი, რომელიც 1972 დაარსდა.
ვენაში ყოველწლიურად 300-მდე წვეულება ტარდება. ცნობილი კომპოზიტორების უმეტესობა
ვენაში ცხოვრობდა, მათ შორის არიან: მოცარტი, ბეთჰოვენი, იოჰან შტრაუსი და სხვა.
ზამთრის კურორტებზე დასვენება და თხილამურებით სრიალი ავსტრიაში უფრო იაფი
დაგიჯდებათ, ვიდრე საფრანგეთში. ამასთანავე, ავსტრიაში თხილამურებით სრიალი
აგვისტოშიც კი შესაძლებელია.
არც ამერიკა, არც ბრიტანეთი და არც არაბთა გაერთიანებული საემიროები! როლს როისის
ყველაზე დიდი მუზეუმი სწორედ ავსტრიაშია!
ავსტრია ცნობილია სხვადასხვა სახის თეთრი ღვინით, თუმცა მისი სავიზიტო ბარათი მწვანე
ღვინოა. ვენა ერთადერთი დედაქალაქია, რომელიც საკუთარ ღვინოს აწარმოებს, ყველაზე
ცნობილი ღვინის სახეობებია: Riesling, Weissburgunder and Grüner Veltliner. მხოლოდ აქ
შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ნამდვილი ავსტრიული ღვინო, მათ შორის გამორჩეულია ღვინოები
სხვადასხვა ხილის არომატით.
სწორია

1.

ავსტრია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ქვეყანაა.

2.

ვენის ერთ-ერთი სუსტი მხარე მისი ეკონომიკური და
სოციალური მდგომარეობაა.

3.

მსოფლიოში ყველაზე პატარა ზოოპარკი არის ვენაში.

4.

ვენა მსოფლიოში კულტურის ერთ-ერთი ცენტრია.

5.

ზამთარში თხილამურებზე სრიალი საფრანგეთში უფრო ძვირია.

არასწორია

6. ავსტრიაში ყველაზე ცნობილი ავსტრიული მწვანე ღვინოა.
7.
8.
9.

ავსტრიაში თხილამურებით სრიალი მხოლოდ ზამთარშია
შესაძლებელი.
როლს როისის ყველაზე დიდი მუზეუმი არაბთა გაერთანებულ
საემიროშია.
ვენა ერთადერთი დედაქალაქია, რომელიც საკუთარ ღვინოს
არ აწარმოებს.
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1

როლური თამაში: ტურისტისა და ადგილობრივის საუბარი. ტურისტი სვამს მისთვის საინტერესო
კითხვებს, რის ნახვა სურს, სად წავიდეს, მოკლე დროში როგორ ნახოს ყველაზე საინტერესო
ადგილები. ადგილობრივი ურჩევს, როგორ ნახოს ტურისტებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილები,
რა ტიპის ტრანსპორტი დასჭირდება...

2

როლური თამაში: თქვენ ხართ მუზეუმის გიდი. აირჩიეთ თქვენთვის საყვარელი მხატვარი და
ესაუბრეთ მუზეუმის ვიზიტორებს ამ მხატვრის ნახატებზე, უპასუხეთ მათ კითხვებს.

3

როლური თამაში: თქვენ ხართ სასტუმროს მენეჯერი და უნდა აუხსნათ კლიენტს თქვენი
სასტუმროს შესახებ.

4

როლური თამაში: ისაუბრეთ თქვენს საყვარელ წელიწადის დროზე. დაუსვით ერთმანეთს
კითხვები: რატომ გიყვართ წელიწადის ეს დრო? როგორია წელიწადის ეს დრო თქვენს
ქვეყანაში?

5

გამართეთ დისკუსია ცხოველებთან დაკავშირებით. ვის უყვარს ცხოველები და რატომ.

6

ისაუბრეთ ჯგუფში თქვენს საყვარელ მომღერალზე, მუსიკალურ ჯგუფზე.

7

დისკუსია: ისაუბრეთ თანამედროვე კინოზე. რა ჟანრის ფილმები მოგწონთ და რატომ?
განვითარებულია თუ არა თქვენს ქვეყანაში კინო?

8

როლური თამაში: მეგობრებმა დაგეგმეთ თქვენი შაბათ-კვირა. სად წახვალთ, რომელი
ტრანსპორტით წახვალთ, რას წაიღებთ...

1

ისაუბრეთ თქვენს ქვეყანაში არსებულ ყველაზე პოპულარულ პროდუქტზე (როგორ მზადდება,
რატომ არის პოპულარული, სად ხდება მისი ექსპორტი).

2

მოუყევით ჯგუფის წევრებს, როგორ უმასპინძლდებიან თქვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმარს.
სუფრის რა ტრადიციები გაქვთ.

3

ისაუბრეთ, რატომ გინდათ საქართველოში ჩამოსვლა. მოუყევით ჯგუფის წევრებს, რა იცით
საქართველოს შესახებ.

4

ისაუბრეთ თანამედროვე ჩასმის სტილზე, მოდაზე, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ.

5

ისაუბრეთ თქვენი საყვარელი საქმის შესახებ. რისი კეთება გიყვართ ყველაზე მეტად.

6

ისაუბრეთ ქვეყანაზე, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ, სადაც იმოგზაურებთ სიამოვნებით.
აუხსენით ჯგუფის წევრებს, რატომ ეს ქვეყანა, რა არის იქ განსაკუთრებული, რის გამოც
მოგწონთ.

7

ესაუბრეთ ჯგუფის წევრებს საკუთარ თავზე, თქვენს დადებით და უარყოფით თვისებებზე.

8

ისაუბრეთ თქვენს ქვეყანაში ყველაზე პოპულარულ სპორტის სახეობაზე.
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1

გაიხსენეთ, რა ფილმი ნახეთ ბოლოს. მისწერეთ თქვენს მეგობარს ნახოს იგივე ფილმი.
დაუსაბუთეთ არგუმენტებით, რატომ უნდა წავიდეს ამ ფილმის სანახავად.

2

დაწერეთ არგუმენტები (3-5 არგუმენტი), რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ფეისბუკზე
ყოფნა.

3

გაეცანით ინფორმაციას „კოკა-კოლას“ შესახებ. თუ გსურთ, მოძებნეთ დამატებითი ინფორმაცია
ინტერნეტში და შეადგინეთ საინფორმაციო ტექსტი შემდეგი ფრაზების გამოყენებით:
სახელწოდება: კოკა-კოლა
ტიპი: გაზიანი სასმელი
სასმლის შექმნის დრო: 1886 წლის 8 მაისი
დამზადების ადგილი: აშშ (ამერიკის შეერთებული შტატები)
შექმნა ჯონ სტიტ პემბერტონმა.
სახელი „კოკა-კოლა“ ჯონის ბუღალტერმა, ფრენკ რობინსონმა, დაარქვა.
რეცეპტი იყიდა ეიზა კენდლერმა.
კომპანიის დაფუძნება: „The Coca-Cola Company” 1893 წლის 31 იანვარი
დამფუძნებელი: ეიზა კენდლერი
ოფისის გახსნა:1898 წელი, ატლანტა
1909 წელი: სასმელს მსოფლიოს 90% იცნობდა.
„კოკა-კოლა“: ოლიმპიური და სხვა საერთაშორისო თამაშების სისტემატიური სპონსორი.

4

დაწერეთ, რა არის თქვენთვის ყველზე მნიშვნელოვანი მოგზაურობის დროს (მინიმუმ ხუთი
კრიტერიუმი) და დაასაბუთეთ, რატომ.

23

5

კინო თუ თეატრი?
დაწერეთ სამ-სამი არგუმენტი და დაასაბუთეთ, რატომ კინო ან თეატრი:
კინო – დადებითი მხარეები / უარყოფითი მხარეები:
თეატრი – დადებითი მხარეები / უარყოფითი მხარეები:

6

დაწერეთ მოკლე ტექსტი. აღწერეთ ადგილი, სადაც იცხოვრებდით (შეგიძლიათ გამოიყენოთ
შემდეგი ფრაზები):
1. ქვეყანა / ქალაქი / სოფელი (ხმაურიანი / წყნარი)
2. ზღვა / მთა
3. სახლი / ბინა; დიდი/პატარა
4. სახლი ეზოთი / ეზოს გარეშე
5. შინაური ცხოველები და ფრინველები (ძაღლი, კატა, ქათამი…)

24

7

ტექსტში გამოტოვებულ ადგილას ჩასვით სიტყვები სწორი ფორმით:
პირველად ვინ, სად, როდის და როგორ დაამზადა (1) .........................? მის დამზადებაზე ბევრი
ლეგენდა (2) ........................ . ზოგი ამბობს, რომ ნაყინს (3) ............................... იმპერატორები
მიირთმევდნენ 3000 წლის წინ, თითქოს მათ ყველაზე მეტად თოვლში არეული (4) ....................
და ლიმონის ნაჭრები (5) ...................... . ზოგი პირველად ნაყინის დამზადებას (6) ......................
ბერძნებს უკავშირებს. თუმცა მხოლოდ ის იციან, რომ ალექსანდრე მაკედონელის დროს ხილს
(7) ........................... ყინულში ინახავდნენ და ისე (8) ............................. . თოვლის ჩამოსატანად
(9) .................................. აგზავნიდნენ ალპებში.
ევროპაში ნაყინის რეცეპტი ჩამოიტანა (10) ............................... მოგზაურმა მარკო პოლომ 1295
(11) .......................... . ნაყინი (12) ........................... იტალიელების სუფრის ნაწილად იქცა. მალე
(13) ................................ საკუთარი მენაყინე ჰყავდათ და (14) ................................... დესერტის
დამზადების (15) .................................. საიდუმლოდ ინახავდნენ.

1.
2.
3.

ა. ნაყინს

ბ. ნაყინი

გ. ნაყინის

ა. არსებობენ

ბ. არსებობ
ბ. ჩინეთელი

გ. არსებობს
გ. ჩინური

4.
5.

ა. ფორთოხლის

ბ. ფორთოხალის
ბ. უყვარდა

გ. ფორთოხლით
გ. უყვარდათ

6.
7.
8.

ა. ძველ

ბ. ძველი
ბ. შაქრიან

გ. ძველს
გ. შაქრის

9.

ა. მონები

ბ. ჭამდნენ
ბ. მონებმა

გ. ჭამეს
გ. მონებს

ბ. ვენეციელ
ბ. წელს

გ. ვენეციელი
გ. წლით

ბ. მდიდრული
ბ. მას

გ. მდიდრების
გ. მათ

ბ. ის
ბ. წესს

გ. ამ
გ. წესი

ა. ჩინეთის
ა. გვიყვარდა
ა. შაქარიანი
ა. ჭამენ

10.

ა. ვენეციელმა

11.
12.
13.

ა. წელში

14.
15.

ა. მდიდარი
ა. ისინი
ა. ეს
ა. წეს

25

8

ტექსტში გამოტოვებულ ადგილას ჩასვით სიტყვები სწორი ფორმით:
გიორგი და ლევანი (1) ....................... დაბადების დღეზე დაპატიჟეს. (2) ......................................
სიხარულით წავიდნენ. როცა ოჯახში (3) ................................ მივიდნენ, სუფრა უკვე გაწყობილი
(4) ................................... გრძელ მაგიდაზე ლამაზად ეწყო (5) .......................... . მალე სტუმრები
სუფრასთან (6) ............................. ოჯახის (7) ............................. აიღო ჭიქა და (8) ........................
დღეს (9) .......................... შვილის დაბადების დღეა და ამ სუფრის თამადა იქნება ჩვენი ოჯახის
(10) ................................ გიორგი.
გიორგი ფეხზე (11) ....................... და სადღეგრძელო თქვა. ყველამ გაიმეორა (12) ....................
სადღეგრძელო. ცოტა ხნის შემდეგ (13) ......................... ოჯახის სადღეგრძელო დალია, შემდეგ
კი – იუბილარის. (14) .................................. მიულოცეს დაბადების დღე. ამის შემდეგ სტუმრებმა
იუბილარის მშობლები (15) ................................ .

26

1.
2.
3.

ა. ნათესავი

ბ. ნათესავის

გ. ნათესავს

ა. სტუმრები

ბ. სტუმარი
ბ. ის

გ. სტუმრება
გ. ისინი

4.
5.

ა. იყო

ბ. არის
ბ. ჭურჭელა

გ. იქნება
გ. ჭურჭელი

6.
7.
8.

ა. დაჯდა

ბ. დასხდნენ
ბ. უფროსმა

გ. დასვა
გ. უფროსს

9.

ა. მე

ბ. იტყვის
ბ. ჩემს

გ. თქვეს
გ. ჩემი

ბ. მეგობარმა
ბ. ადგა

გ. მეგობარი
გ. ადგეს

ბ. ამ
ბ. თამადამ

გ. იმ
გ. თამადას

ბ. ის
ბ. ლოცავენ

გ. მას
გ. დალოცეს

ა. მათ
ა. ჭურჭლები
ა. უფროსი
ა. თქვა

10.

ა. მეგობრის

11.
12.
13.

ა. დგება

14.
15.

ა. მან

ა. ეს
ა. თამადა
ა. დალოცა

pasuxebi
mosmena

1

2

1 – ბ;
2 – ა;
3 – გ;
4 – ბ;
5 – ა.

ა.
სწორია

1.

ჰეკლბერი კარგი ოჯახის შვილი იყო.

2.

ჰეკლბერი ფინი იყო ზარმაცი და ზრდილობიანი.

3.

ბიჭებს მშობლები ეუბნებოდნენ, რომ ჰეკლბერი კარგი ბიჭი იყო.

4.

ჰეკლბერი სულ ჭუჭყიანი ტანსაცმლით დადიოდა.

5.

ჰეკლბერი ადრე იძინებდა და ადრე იღვიძებდა.

6.

ბიჭებს მოსწონდათ ჰეკლბერის ცხოვრების წესი.

არასწორია

ბ.
1. დახეული;
2. ბუდეს;
3. ჭუჭყიანი;
4. ზარმაცი;
5. მუდამ;
6. უნდოდა;
7. თავისუფალი;
8. სხვისი;
9. კასრში;
10. ეკლესიაში.
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3

ა.

1.

ხრისტო ალექსანდრიდი იყო იანგულის პაპა.

2.

იანგული იყო მაღალი, მსუქანი და ძლიერი ბიჭი.

3.

იანგული იყო 14 წლის.

4.

იანგული ცხოვრობდა მამასთან ერთად.

5.

იანგულის მამა ხილს ყიდდა ბაზარში.

6.

იანგული სხვა ბიჭებს ძალით ართმევდა ფულს.

სწორია

არასწორია

სწორია

არასწორია

ბ.
1. სოხუმელი;
2. მაღალი;
3. შავი;
4. ჰქონდა;
5. თოთხმეტი;
6. მისი;
7. სწრაფი;
8. ჯანმრთელი;

4
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ა.

1.

ჯონსი კალიფორნიიდან იყო, სიუ — მეინიდან.

2.

მოქმედება ხდება შემოდგომას.

3.

ჯონსის ჰქონდა პნევმონია.

4.

ბერმანი არის ცნობილი მხატვარი.

5.

ბერმანი იყო ორმოცი წლის.

6.

ჯონსის ეგონა, უკანასკნელი ფოთოლი რომ ჩამოვარდებოდა,
თვითონაც აღარ იქნებოდა.

7.

კედელზე ფოთოლი დახატა სიუდიმ.

8.

ჯონსი მალე გამოჯანმრთელდა.

9.

ბერმანი პნევმონიით გარდაიცვალა.

ბ.
1. ცხოვრობდა;
2. სამოც;
3. ხატავდა;
4. სურათებს;
5. ახალგაზრდა;
6. ცოტა;
7. სვამდა;
8. ლაპარაკობდა;
9. ახალგაზრდა;
10. დარაჯობდა.

5

ა.
1 – ა;
2 – ბ;
3 – გ;
4 – ა;
5 – ბ;
6 – გ.
ბ.
1. ცხოველი;
2. გადიოდა;
3. იქ;
4. ქუჩასთან;
5. ბარში;
6. ახალგაზრდების;
7. გზაზე;
8. ბრუნდებოდა;
9. ხვდებოდა;
10. ხიდთან.

6
სწორია
1.

დარეჯანი უფრო ზარმაცი იყო, ვიდრე ლუარსაბი.

2.

დარეჯანი ყოველ დილით მოსამსახურეებთან ჩადიოდა.

3.

დარეჯანი მოსამსახურეებს ცუდად ექცეოდა.

4.

დარეჯანი მსუქანი და ლამაზი ქალი იყო.

5.

ლუარსაბი სულ მუშაობდა.

6.

ლუარსაბს მოსწონდა თავისი ცოლი.

7.

ჭერზე ორმოცი ბუზი იყო.

8.

უსაქმური იყო მხოლოდ ლუარსაბი.

არასწორია
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7
სწორია
1.

ემილია ღარიბი ოჯახის შვილი იყო.

2.

რებეკა იყო ლამაზი და ჭკვიანი.

3.

ემილია და რებეკა მეგობრები იყვნენ.

4.

ემილიამ რებეკა თავის ძმასთან გაგზავნა საცხოვრებლად.

5.

ჯოზეფს მოსწონდა რებეკა.

6.

ჯოზეფი იყო ემილიას მამა.

7.

ჯოზეფი ინდოეთში მუშაობდა.

8.

ემილია 8 წლის იყო, როცა ჯოზეფი ინდოეთში წავიდა.

9.

ემილია თავის ძმაზე უფროსი იყო 12 წლით.

10. ჯოზეფი მსუქანი, მშიშარა და ზარმაცი იყო.
11. ჯოზეფს არ უჭირდა ქალებთან ურთიერთობა.
12. ტანსაცმელი, პარფიუმერია საერთოდ არ აინტერესებდა ჯოზეფს.

ბ.
1. სწავლობდნენ;
2. ინგლისელი;
3. ღარიბი;
4. მშობლები;
5. მხატვარი;
6. ფრანგი;
7. მათგან;
8. ჭკუა;
9. ცოდნა;
10. განათლება;
11. ასწავლიდა;
12. საფასურს.
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არასწორია

8
1 – ა;
2 – ბ;
3 – ბ;
4 – ა;
5 – ა;
6 – ა;
7 – ბ;
8 – ა;
9 – ბ.
10 – გ.

ბ.
1. ფართო;
2. ფეხსაცმელი;
3. მიდიოდა;
4. ეცვა;
5. წვერს;
6. ჩაშავებული;
7. უსაქმურობა;
8. გორაობა;
9. დარდი;
10. საყიდლებისთვის;
11. ხურდას;
12. დადებულ;
13. იტყუებოდა;
14. ერთგული.
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kiTxva

1
1.

ახალ სკოლაში ყოველდღე არის სწავლა.

2.

სკოლა მუშაობს დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე.

3.

სკოლაში სამას სამოცდახუთი მოსწავლეა.

4.

მოსწავლეები დავალებებს მხოლოდ ქართულსა და
მათემატიკაში ამზადებენ.

5.

სკოლაში ასწავლიან სპორტის სხვადასხვა სახეობას.

6.

მოსწავლეებს შეუძლიათ ისადილონ სკოლაში.

7.

ახალი სკოლა მოსწავლეებისთვის საძულველია.

8.
9.

სწორია

არასწორია

სწორია

არასწორია

მეცხრე კლასიდან სკოლაში დიდ ყურადღებას აქცევენ შემდეგ
საგნებს: ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა.
მოსწავლეებს უყვართ ხატვის გაკვეთილები იმიტომ, რომ
არაფერს აკეთებენ.

10. მასწავლებლები მოსწავლეებს ეხმარებიან სწავლაში.

2
1.

თბილისი-მესტიის ავიაბილეთები 150 ლარი ღირს.

2.

სვანეთში ტურისტებს ჩასვლა შეუძლიათ ზამთარშიც და
ზაფხულშიც.

3.

თავიდან სვანეთის მიმართულებით რეისები კვირაში ორი დღე
იქნება.

4.

იქნება მხოლოდ ერთი სახის ტურისტული პაკეტი.

5.

თბილისი-მესტიის თვითმფრინავის ბორტზე ძალიან ბევრი
ადამიანი ჯდება.

6.

მესტიასა და უშგულში 58 „გესთჰაუსია“.

7.

მესტიაში სასტუმრო 40 ლარზე მეტი არ ღირს.

8.

ზამთრისთვის ტურისტულ კომპანიებს და აეროპორტებს
სპეციალური მომზადება არ სჭირდება.

9.

2010 წელს სვანეთში ყველაზე ცოტა ტურისტი
პოლონეთიდან ჩამოვიდა.

10. სვანეთში ტურისტები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩამოდიან.
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3
1.

თბილისის ბოტანიკური ბაღის მშენებლობა მე-19 საუკუნეში
დაიწო.

2.

ბოტანიკურ ბაღში სხვა ქვეყნის სპეციალისტებიც მუშაობდნენ.

3.

ბაღებს უვლიდა მარიამი, იმერეთის დედოფალი.

4.

ბაღში მცენარეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან არის
ჩამოტანილი.

5.

ბოტანიკური ბაღი თავიდან მხოლოდ სამკურნალო მცენარეების
ბაღი იყო.

6.

ბოტანიკურ ბაღში ყვავილები მხოლოდ გაზაფხულზე და
ზაფხულში ყვავის.

7.

ბოტანიკური ბაღი 1945 წლიდან ეწოდა.

8.

ხალხს ძალიან უყვარს ბაღში სეირნობა.

9.

სამი პატარა ბაღი მე-20 საუკუნეში გაერთიანდა.

სწორია

არასწორია

სწორია

არასწორია

10. წავკისის წყალზე გადასვლა შეუძლებელია.

4
1.

ფეხბურთში თავიდანვე არსებობდა თამაშის წესები.

2.

ფეხბურთის სამშობლო არის ინგლისი.

3.

მე-20 საუკუნიდან მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ტარდება
4 წელიწადში ერთხელ.

4.

ფეხბურთის შესახებ არაფერი არ იცოდნენ მე-20 საუკუნის
დასაწყისში.

5.

ფიფას დამფუძნებლ წევრებში იყვნენ გერმანელები.

6.

მოედანზე მსაჯი წესების არსებობის მერე გამოჩნდა.

7.

პირველად ჩატარდა ინგლისის ტურნირი.

8.

ფიფა დააარსეს ფრანგებმა.

9.

პირველი საფეხბურთო შეხვედრა იყო ფრანგებსა და
შოტლანდიელებს შორის.
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5
1.

ნიკო ბაგრატიონი ინგლისელებმა ბურებთან ერთად მოკლეს.

2.

საქართველოდან ნიკო ბური პირდაპირ ეგვიპტეში ჩავიდა.

3.

ნიკო ბაგრატიონი ბურების გვერდით იბრძოდა.

4.

ინგლისელები ნიკოს თავის სამშობლოს ახსენებდა.

5.

საფრანგეთიდან ნიკო ბური საქართველოში დაბრუნდა.

6.

ნიკოს შვილები საფრანგეთში წავიდნენ.

7.

ნიკო ბური იმიტომ არ მოკლეს, რომ მეფე იყო.

8.

ნიკო ბაგრატიონი წმინდა ელენეს კუნძულზე გარდაიცვალა.

სწორია

არასწორია

სწორია

არასწორია

9. ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგ ნიკო ძალიან მდიდარი გახდა.
10. ნიკო ბური წიგნში საუბრობს თავის ცხოვრებაზე.

6
1.

„ვეფხისტყაოსნიდან“ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია
რუსთაველზე.

2.

შოთა რუსთაველის შესახებ ბევრი ინფორმაცია იციან
ქართველებმა.

3.

„ვეფხისტყაოსანი“ არის ლექსების კრებული.

4. მეცნიერები ფიქრობენ, რუსთაველი გარდაიცვალა იერუსალიმში.
5.

მსოფლიოში არაფერი იციან „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ.

6.

მე-12 საუკუნეში საქართველოს მეფე იყო ქალი.

7. რუსთაველმა პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ დაწერა თავის მეგობარზე.

34

7
1.

გიდს უნდა შეეძლოს კომუნიკაცია ტურისტებთან.

2.

გიდი არის ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრის მასპინძელი.

3.

გიდი მხოლოდ აეროპორტში უნდა დახვდეს ჩამოსულ ტურისტს.

4.

გიდობა უინტერესო პროფესიაა.

5.

აღმოსავლეთ ევროპელებს ძირითადად უნდათ ბუნების
დათვალიერება.

სწორია

არასწორია

სწორია

არასწორია

6. ტურისტებს ხშირად აინტერესებთ ქვეყნის ისტორია და კულტურა.

8.

საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს შეუძლია წავიდეს
სხვადასხვა ტიპის ტურში.
საქართველოში ჩამოსულ ყველა ტურისტს ერთნაირი
ინტერესები აქვთ.

9.

საქართველო საინტერესო ქვეყანაა ბევრი ტურისტისთვის.

7.

საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, გახდეს ტურისტული
10. ქვეყანა.

8
1.

ავსტრია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ქვეყანაა.

2.

ვენის ერთ-ერთი სუსტი მხარე მისი ეკონომიკური და
სოციალური მდგომარეობაა.

3.

მსოფლიოში ყველაზე პატარა ზოოპარკი არის ვენაში.

4.

ვენა მსოფლიოში კულტურის ერთ-ერთი ცენტრია.

5.

ზამთარში თხილამურებზე სრიალი საფრანგეთში უფრო ძვირია.

6. ავსტრიაში ყველაზე ცნობილი ავსტრიული მწვანე ღვინოა.
7.
8.
9.

ავსტრიაში თხილამურებით სრიალი მხოლოდ ზამთარშია
შესაძლებელი.
როლს როისის ყველაზე დიდი მუზეუმი არაბთა გაერთანებულ
საემიროშია.
ვენა ერთადერთი დედაქალაქია, რომელიც საკუთარ ღვინოს
არ აწარმოებს.
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wera

7

8
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1 – ბ;
2 – გ;
3 – ა;
4 – ა;
5 – გ;
6 – ა;
7 – ბ;
8 – ბ;
9 – გ;
10 – ა;
11 – ბ;
12 – ა;
13 – გ;
14 – გ;
15 – ბ.

1 – ბ;
2 – ა;
3 – გ;
4 – ა;
5 – გ;
6 – ბ;
7 – ბ;
8 – ა;
9 – გ;
10 – გ;
11 – ბ;
12 – ა;
13 – ბ;
14 – გ;
15 – გ.

