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წინასიტყვაობა

წიგ ნი შედ გე ნი ლია 2022 წლის ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის მოთ ხოვ ნა თა შე სა ბა-

მი სად და გან კუთ ვნი ლია რო გორც აბი ტუ რიენ ტე ბის თვის, ისე მოს წავ ლეე ბის თვი საც. მას ში 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ის ცვლილებები, რომ ლებ საც მიმ დი ნა რე სას წავ ლო წლის პროგ რა მა 

ითვალისწინებს. წიგ ნში შე სუ ლია ტექ სტის რედაქტირების, საპ როგ რა მო და არა საპ როგ რა მო 

ტექ სტე ბის წა კით ხუ ლის გააზრების, წე რი თი და ვა ლე ბე ბი სა და შეს რუ ლე ბუ ლი თხზუ ლე ბის ნი-

მუ შე ბი, მო ცე მუ ლია შე ფა სე ბის სქე მა. გა სააა ნა ლი ზე ბე ლი ნა წარ მოე ბე ბი მოი ცავს იმ საკითხებს, 

რომ ლე ბიც თა ნა მედ რო ვეო ბის უმ თავ რეს პრობ ლე მე ბად მიიჩ ნე ვა და მოით ხოვს გულ დას მით 

და მუ შა ვე ბა სა და სა თა ნა დო ყურადღებას.

ჩვე ნი მი ზა ნია, და ვა ლე ბის პი რო ბით გან საზ ღვრუ ლი კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მის მი ხედ ვით 

აბი ტუ რიენ ტებ მა და მოს წავ ლეებ მა შეძ ლოთ ტექ სტის ანა ლი ზი და ამ პრობ ლე მის აქ ტუა ლუ რო-

ბა ზე მსჯელობა. წა კით ხუ ლის გააზ რე ბის შეს რუ ლე ბი სას  ჯერ ყუ რად ღე ბით უნ და წაი კით ხოთ 

მო ცე მუ ლი ტექსტი, რა თა გაიაზ როთ მი სი მთა ვა რი სათ ქმე ლი და ავ ტო რის მიზანდასახულობა, 

შემ დეგ კი უნ და გაეც ნოთ შე კით ხვებ სა და ასარ ჩევ პასუხებს. ტექ სტე ბის ანა ლი ზი სას აუ ცი-

ლე ბე ლია მათ ში წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მა ტი კის გა მოკ ვე თა და სა კუ თა რი და მო კი დე ბუ ლე ბის 

ჩამოყალიბება, ასე ვე ამ სა კით ხებ ზე არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მსჯელობა. მხო ლოდ ამ შემ თხვე ვა-

ში შეძ ლებთ რო გორც საპროგრამო, ისე არა საპ როგ რა მო ტექ სტე ბის სწო რად გააზ რე ბა სა და 

სიღ რმი სეულ ანალიზს. აუ ცი ლებ ლად უნ და გაითვალისწინოთ, რომ ტექ სტის ანა ლი ზის ნაც-

ვლად მი სი ში ნაარ სის გადმოცემა, თუნ დაც სრუ ლიად უშეცდომო, და დე ბით შე ფა სე ბას ვერ 

დაიმსახურებს.

ვიმედოვნებთ, რომ ეს წიგ ნი დაგეხმარებათ, უკეთ მოემ ზა დოთ ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც-

დებისათვის.

გისურვებთ წარმატებას!
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წაკითხულის გააზრება და წერითი დავალება

ყურადღებით გაეცანით ტექსტს. კითხვებზე პასუხების გაცემა მაშინ დაიწყეთ, როდესაც 

ტექსტის შინაარსი მთლიანად გასაგები იქნება. მოცემული ოთხ-ოთხი პასუხიდან 

აირჩიეთ მხოლოდ ერთი. არჩეული პასუხი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელში ამგვა-

რად: პასუხის შესაბამის უჯრედში გააკეთეთ აღნიშვნა – X.

ტექსტი I 

ყურადღებით წაიკითხეთ ნაწყვეტი ნოდარ დუმბაძის რომანიდან „მე ვხედავ მზეს“.

ორ მოც და სა მი წლის ივ ნი სის თბი ლი სა ღა მო იყო. მა მი დამ კო დი გად მოა პირ ქვა ვა გობ ზე 

და ას წია, გობ ზე ორი პეშ ვი ფქვი ლი ეყა რა. მა მი დამ ცხე ლი წყა ლი დაას ხა ზედ და თავ ჩა ღუ-

ნულ მა ცა ლი ხე ლით ზან ტად დაუწ ყო ზე ლა. მე და ვი ნა ხე, უცებ რო გორ დაე ცა გობ ზე ჯერ ერ თი, 

შემ დეგ მეო რე კურ ცხა ლი...

– რა გა ტი რებს, მა მი და? – ვკით ხე, თუმ ცა მშვე ნივ რად ვი ცო დი, რა ატი რებ და.

– ესაა, სო სოია, მე ტი არ არის, – თქვა მან და ხე ლის გუ ლით მაჩ ვე ნა ცო მი.

ოდა ში ავე დი, სკივრს თა ვი ავ ხა დე და მა მა ჩე მის ტყა ვის ქურ ქი ამო ვი ღე. – რა არის, ბი ჭო, 

ეს? – მკით ხა მა მი დამ.

– წა ვი ღებ ამას და სი მინ დზე გა დავ ცვლი.

– გა გიჟ დი, ბი ჭო? – შეე შინ და მა მი დას.

– პა ტა რა აღა რა ვარ და ჭკუას ნუ მას წავ ლი! – ვიყ ვი რე და ტუ ჩე ბი ამი კან კალ და. – წა ვი ღებ, 

წა ვი ღებ, იტი რე რამ დე ნიც გინ და, ამ ჩექ მა საც წა ვი ღებ, ამ შარ ვალ საც, ამ ხა ლათ საც! – ვყვი რო-

დი და სკივ რი დან ვყრი დი ტან საც მელს. უცებ ხმა ჩა მიწ ყდა... ხა ლა თის ქვე ვით ორად გა კე ცი ლი 

ვარ დის ფე რი კა ბა იდო. უხ მოდ ამო ვი ღე, გავ შა ლე, მე რე ისევ დავ კე ცე, თა ვის ად გილ ზე დავ დე, 

ზე ვი დან მა მის შარ ვალ -ხა ლა თი და ვა ფი ნე და სკივ რი დავ ხუ რე.

– ჩექ მას და ქურქს წა ვი ღებ, მა მი და, მეტს არა ფერს, შენ ნუ ტი რი. მა ნა სე თა ვარ თქი ლა ძის 

ვირს წა ვიყ ვან და ნა ბეღ ლავ ში წა ვი ღებ სი მინ დზე გა და საც ვლე ლად.

მა მი და ხმას არ იღებ და.

– მეც გა მოგ ყვე ბი! – თქვა ხა ტიამ და ად გა.

მეო რე სა ღა მოს ნა ბეღ ლავ ში შე ვე დით, პირ ველ სა ვე მო სახ ლის კარ თან გა ვა ჩე რე ვი რი და 

ჭიშ კარს მი ვა დე ქი. მას პინ ძელ მა გაკ ვირ ვე ბულ მა აგ ვათ ვა ლიერ -ჩაგ ვათ ვა ლიე რა.

– ღა მის გა თე ნე ბა გვინ და, ბი ძია.

– მო დი, ბი ძი კო, მობ რძან დი, – თქვა მას პინ ძელ მა და ჭიშ კა რი გაა ღო, ჩა ვე დით ეზო ში, ხა-

ტია ვი რი დან ჩა მოვ სვი და ხელ ჩა კი დე ბუ ლი წა ვიყ ვა ნე ოდის კენ.
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– კა კა ნო! – გას ძა ხა მას პინ ძელ მა, – სტუმ რე ბი მომ ყავს და მოგ ვხე დე, თუ ქა ლი ხარ.

ოთახ ში უხერ ხუ ლი დუ მი ლი ჩა მო ვარ და. მას პინ ძლე ბი გაკ ვირ ვე ბუ ლე ბი გვი ყუ რებ დნენ. 

ერ თი სუ ლი ჰქონ დათ, რო დის გაი გებ დნენ, ვინ ვი ყა ვით და რა გვინ დო და აქ. ხა ტია გა ღი მე ბუ ლი 

იჯ და ტახ ტზე და, ალ ბათ, ჩემს და ლა პა რა კე ბას ელო და, მე კი ოთახს ვათ ვა ლიე რებ დი. კე დელ-

ზე ჯა რის კა ცის ხა ლათ ში გა მოწ ყო ბი ლი გაბ რა ზე ბუ ლი ვაჟ კა ცის სუ რა თი ეკი და, ერ თი ვაჟ კა ცის 

ორი სუ რა თი ერთ ჩარ ჩო ში. გაკ ვირ ვე ბუ ლი ვუ ყუ რებ დი ამ სუ რათს და მიკ ვირ და, რა ში დას ჭირ-

დათ ამ ადა მია ნებს ორი, სრუ ლიად ერ თნაი რი სუ რა თის ერთ ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვა. 

– ვი სი ხართ, ნე ნა, თქვენ? – გვკით ხა უცებ დია სახ ლის მა.

– ჩვენ, დეი და, ტან საც მე ლი წა მო ვი ღეთ სი მინ დზე გა და საც ვლე ლად და დაგ ვა ღამ და გზა ში. 

თუ არ გა გი ჭირ დე ბათ, გაგ ვა თე ვიეთ ღა მე, – თქვა ხა ტიამ.

– მო გიკ ვდეს, შვი ლო, ჩე მი თა ვი, ღა მეს გა გა თე ვიებთ კი არა, სულ არ გა გი შობ შინ, ოღონდ 

აქაუ რო ბა მო გე წო ნოს, – ისევ და ფა ცურ და კა კა ნო.

– რა ტან საც მე ლი გაქვთ, ბი ძიე ბო, სი მინ დზე გა და საც ვლე ლად? – იკით ხა მას პინ ძელ მა. 

ხურ ჯი ნი და ვუდ გი წინ. ბა ბი ლო დიდ ხანს ათ ვა ლიე რებ და ქურქს, მე რე ჩაიც ვა, კე დელ ზე ჩა მო-

კი დე ბულ სარ კე ში ჩაი ხე და, თა ვი გა დააქ ნია და ტახ ტზე და დო ფრთხი ლად, მე რე ფე ხი ჩა ყო 

ჩექ მა ში.

– აგა შე ნა ღმერ თმა, რო გორ ყი დი, ბი ძი კო, ამ ჩექ მას? – მკით ხა და წა მოდ გა. 

– ერთ ფუთ სი მინ დად!

კა კა ნომ ამა სო ბა ში შუა ოთახ ში და ბა ლი მა გი და დად გა, პრა სის წნი ლით, ჭყინ ტი ყვე ლით 

და ცი ვი ჭა დით გააწ ყო, მე რე ერ თი დო ქი ღვი ნო მოი ტა ნა და სუფ რას თან მიგ ვი პა ტი ჟა. ხა-

ტიას ხე ლი მოვ კი დე და მა გი დას თან დავ სვი. ბა ბი ლო თვალს არ აცი ლებ და ხა ტიას, კა კა ნოს 

ლო ყა ზე შე მოე დო ხე ლი და სი ნა ნუ ლით თავს აქ ნევ და. ბა ბი ლომ ღვი ნო დაგ ვის ხა, თვი თო ნაც 

შეივ სო.

– ვინ ხართ, ბი ძიე ბო, თქვენ? – გვკით ხა ბა ბი ლომ და სას მე ნად მოემ ზა და.

– მე სო სო ვარ მა მა ლა ძე, აგი ხა ტიაა! 

– მე და სო სოიე ერთ კლას ში ვსწავ ლობთ, – თქვა ხა ტიამ.

– შვი ლო, შვი ლო! – თა ვი გა დაიქ ნია კა კა ნომ, – სა დაა ღმერ თი, თო რემ შე ნის თა ნა ან გე ლო-

ზი მზეს და დღის სი ნათ ლეს რო გორ არ უნ და ხე დავ დეს! – და ხა ტიას თმებ ზე აკო ცა.

– მზეს კი ვხე დავ, ბა თუ მელ მა ექიმ მა უთ ხრა მა მა ჩემს, მზეს თუ ხე დავს, და ვუბ რუ ნებ სი ნათ-

ლე სო. ომი რომ გა თავ დე ბა, წა მიყ ვანს მა მა ბა თუმ ში და ოპე რა ციას გა მი კე თე ბენ, – თქვა ხა ტიამ 

და ჭა მას შეუდ გა.

– რა გქვია, შვი ლო? – ჰკით ხა კა კა ნომ.

– ხა ტია!

– მარ თლა ხა ტია ხარ, ღმერ თმა სი კე თე მოგ ცეს, შვი ლო! – და ლო ცა კა კა ნომ.

ნა ვახ შმევს ისევ ბა ბი ლომ დაიწ ყო ლა პა რა კი: – და მი ტო ვე, ბი ძია, აგი ჩექ მა, მაგ რამ პა ტა რა 

შე ღა ვა თი მო მე ცი. ჭირს ახ ლა ჭა დი, კი იცი შენ მა გი, ჰო და, ერთ ბათ მან სი მინდს მოგ ცემ.

– ქურ ქსაც თუ იყი დი ორ ფუ თად, კი, – გა დავ წყვი ტე მე.

– მა გი ქურ ქი და ჩექ მა სო სოიეს მა მი საა, რომ არ უჭირ დეს, სულ არ გა ყი დის! არ ატან და 

მა მი და მი სი და ძა ლით წა მოი ღო სო სოიამ.

– კა კა ნო, გაუ ხა ზი რე ამ ბაღ ნებს ხუთ ბათ მან ნა ხე ვა რი სი მინ დი, – კა კა ნო უხ მოდ გა ვი და 

მეო რე ოთახ ში და თან ჩე მი ტო მა რა გაი ტა ნა.
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ვიდ რე კა კა ნო ლო გი ნებს დაა გებ და, მე ისევ კე დელ ზე ჩა მო კი დე ბულ გაბ რა ზე ბულ ვაჟ კაცს 

შევ ხე დე და ისევ გა მიკ ვირ და, რა ში დას ჭირ და ბა ბი ლოს ერ თი კა ცის ორი სუ რა თის ერთ ჩარ-

ჩო ში ჩას მა.

– ბა ბი ლო ბი ძია, რა ჰქვია თქვენს შვილს? 

ბა ბი ლომ თა ვი ას წია და სუ რათს შე ხე და ნაღ ვლია ნი ღი მი ლით: – რომ ლის სა ხე ლი გაინ-

ტე რე სებს, ბი ძია, შენ? 

– დამ ცი ნი, ბა ბი ლო ბი ძია? – გა ვიკ რი ჭე მე. 

ბა ბი ლომ გაი ღი მა: – ოცი წე ლი წა დი მე თვი თონ ვე კით ხე ბო დი, სო სოია ბი ძია, რო მელს 

რო მე ლი სა ხე ლი გქვიათ -მეთ ქი, ოცი წე ლი წა დი ორი ვეს ცემ და დე და მი სი ერ თის ეშ მა კო ბი-

სათ ვის, არ მოვ ტყუვ დეო. ორი ვე ერთ დღეს წაიყ ვა ნეს ომ ში, ბი ძიე ბო, აგი სუ რა თი ომი დან 

გა მო მიგ ზავ ნეს პირ ველ თვეს; მე რე დაი კარ გნენ და დაგ ვღუ პეს მე და აგი დე და ბე რი...

– შვი ლო, შვი ლო, ვინ იცის, რო გორ უჭირ დათ მა შინ, ვაი დე დათ ქვენს, ახ ლა სად ხართ! 

გშიათ ეგე ბა, გწყუ რიათ, გტკი ვათ ეგე ბა რა მე, სა სიკ ვდი ლე დე დათ ქვე ნი კი კი დე ვაც ჭამს, კი-

დე ვაც სვამს და ქვა რომ ურ ტყა თავ ში, მაინც არ კვდე ბა, – ატირ და კა კა ნო.

– კარ გი ახ ლა, ქა ლო! – გაუ ჯავ რდა ბა ბი ლო ცოლს, – ასეა, ბი ძიე ბო, დი ლი დან სა ღა მომ დე, 

სა მი წე ლია, არ გაუ თავ და ცრემ ლი ამ ჩე მი ცოდ ვით სავ სეს, მეც მკლავს და თავ საც იკ ლავს.

– კა კა ნო ბი ცო ლა, მა სე იყო ჩვენს სო ფელ ში მე ზო ბე ლი სა მი წე ლი და კარ გუ ლი და გა-

მოჩ ნდა, გუ შინ წინ გა მოჩ ნდა სწო რედ... ჩვენ რომ წა მო ვე დით, იმის წი ნა დღეს... – თქვა უცებ 

ხა ტიამ.

– ბედ ნიე რი დე და მი სი, რაო, რას იწე რე ბა?... – კა კა ნომ თა ვი ას წია.

– იწე რე ბა კი არა, თვი თონ ჩა მო ვი და... მო ყე ვი სო სოია, შენ იქ არ იყა ვი?... – წამ კრა მუჯ-

ლუ გუ ნი ხა ტიამ. რა უნ და მეთ ქვა, ვი ჯე ქი პირ და ღე ბუ ლი. არა ფე რი არ მახ სოვ და, მახ სოვ და 

მარ ტო ის, რომ ამ ერთ თვე ში ჩვენს სო ფელ ში არა ვინ დაბ რუ ნე ბუ ლა.

– ახ ლა ჩვე ნი თვით მფრი ნა ვე ბი ბერ ლინს ბომ ბა ვე ნო... მა ლე მეო რე ფრონ ტი გაიხ სნე-

ბაო... მა ლეო!.. ისეა მოწ ყო ბი ლი სან გრე ბიო, ათას ში ერ თი კა ცი თუ დაიჭ რე ბა, სიკ ვდი ლით 

იშ ვია თად ვინ მე მოკ ვდე სო. გარ ბიან და გარ ბიან გერ მა ნე ლე ბიო... თქვი, სო სოია, კი დე რა 

თქვა ვა ჟი კომ, არ გახ სოვს? ქვეყ ნის ქარ თვე ლე ბი იყ ვნენ ჩემ თა ნო, მგო ნი ისიც თქვა, ძმე ბი 

იყ ვნე ნო... – ხა ტიამ ნერ წყვი გა დაყ ლა პა. ხა ხა გა მიშ რა, ბა ბი ლოს ჩი ბუ ხი აუ კან კალ და ხელ ში, 

კა კა ნომ კი დაი ჩო ქა ხა ტიას წინ. 

– ძმე ბი იყ ვნე ნო, ხომ? ძმე ბიო... ვაშ ლი რომ გა გი პია შუა ში, ისე გავ დნენ ერ თმა ნეთ სო...

– ტყუ პე ბი იყ ვნე ნო? – იკით ხა ხმის კან კა ლით ბა ბი ლომ – სა ხე ლე ბი? 

– თქვა და არ მახ სოვს.

– წა მო ვალ შენ თან ერ თად, შვი ლო, შე მახ ვედ რე ის კა ცი! – სთხო ვა კა კა ნომ ხა ტიას.

– სო სო, ერ თი დღით იყო ჩა მო სუ ლი, ხომ? – მკით ხა ხა ტიამ დუ მი ლის შემ დეგ.

– ერ თი დღით, ხა ტია! – ძლივს ამო ვი ღე ხმა. – წე რილს მივ წერ და გა ვი გებ ყვე ლა ფერს, 

კა კა ნო ბი ცო ლა! – ვუთ ხა რი და სა ხე ავა რი დე.

– ღმერ თო, ცოც ხლე ბი მყავს, აბა, ჩე მი ბი ჭე ბი? ღვთის მშო ბე ლო, შე ნი სა ხე ლის ჭი რი მე. 

ძმე ბი იყ ვნე ნო?.. გავ დნენ ერ თმა ნეთს ძა ლია ნო?.. ბევ რი ტყუ პია ქვე ყა ნა ზე, მა მაო ზე ციე რო, 

და ყვე ლას უცოც ხლე! – აღაპ ყრო ხე ლე ბი კა კა ნომ. მთე ლი ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ბა ბი ლო 

ხმას არ იღებ და. და მე მე ში ნო და, რომ ახ ლა წა მოდ გე ბო და, ხელს წაგ ვავ ლებ და და ქუ ჩა ში 

გაგ ვყრი და ამ ორ უსინ დი სო მატ ყუა რას, მაგ რამ იგი იჯ და მშვი დი, გა ღი მე ბუ ლი... თვალს არ 
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აცი ლებ და ხა ტიას, ხე ლე ბი ოდ ნავ უთ რთო და და მარ ჯვე ნა წარ ბი უთა მა შებ და. ოთახ ში სა მა-

რი სე ბუ რი სი ჩუ მე ჩა მო ვარ და, მარ ტო კა კა ნოს ჩურ ჩუ ლი ის მო და, ალ ბათ, ღმერთს სთხოვ და 

რა ღა ცას, ხო ლო კედ ლი დან ისევ მი ყუ რებ და ორი გაბ რა ზე ბუ ლი ვაჟ კა ცის ორი სუ რა თი, ერთ 

ჩარ ჩო ში ჩას მუ ლი.

– დაი ძი ნეთ ახ ლა, ბი ძიე ბო, ტკბი ლი ძი ლი მოგ ცეთ უფალ მა ჩვე ნი გუ ლის გა ხა რე ბის თვის, – 

თქვა ბო ლოს ბა ბი ლომ, მე რე ად გა, კა კა ნოს ხე ლი მოჰ კი და და გაიყ ვა ნა.

თვა ლი რომ გა ვა ხი ლე, თენ დე ბო და. ეზო ში ჩა ვე დით, მე რე დავ ბრუნ დი, ტომ რე ბი ჩა მო ვარ-

ბე ნი ნე ოთა ხი დან, ერ თმა ნეთ ზე გა და ვა ბი და ვირს გა დავ კი დე გა ჭირ ვე ბით.

– ჰაიტ, თქვე ჯიბ გი რე ბო, მიი პა რე ბით? – მოგ ვეს მა უცებ. აი ვან ზე თმა გა ბურ ძგნუ ლი, წელ-

ზე ვით პე რან გის ამა რა ბა ბი ლო ბი ძია იდ გა, – მომ ჭე რით თა ვი? ასე უჭ მელ -უს მე ლი მი დი ხართ? 

რას იტ ყვის ხალ ხი, – თქვა ბა ბი ლომ და თი თით დაგ ვე მუქ რა.

– ბა ბი ლო ბი ძია, მად ლო ბე ლი ვართ თქვე ნი, მაგ რამ ასე ად რე თუ არ წა ვე დით, დაგ ვა ღამ-

დე ბა გზა ში. – და ვეჯ ღა ნე ბა ბი ლოს.

– მოი ცა დე, ბი ძია, მოი ცა დე! – თქვა ბა ბი ლომ, ოთახ ში შებ რუნ და და ცო ტა ხან ში გა მო ვი და 

აი ვან ზე. თვა ლე ბი და მიბ ნელ და: ბა ბი ლოს მკლავ ზე ქურ ქი ეკი და, ხო ლო ხელ ში ჩექ მა ეჭი რა. 

დინ ჯად ჩა მო ვი და კი ბე ზე და ჩემ წინ დად გა. სიტ ყვის ამო ღე ბას ვერ ვბე დავ დი, პი რი გამ შრა ლი 

მქონ და და სიკ ვდი ლი ვით მე ში ნო და, უცებ ტი რი ლი არ წამ ცდე ნო და.

– აღარ გინ და, ბა ბი ლო ბი ძია? – ვკით ხე ჩამ წყდა რი ხმით. 

– აღარ მინ და, ბი ძია! – თქვა ბა ბი ლომ. სხვა გზა აღარ მქონ და, შევ ტრიალ დი და ტომ რე ბის 

ჩა მოხ სნა და ვიწ ყე.

– რას შვე ბი, ბი ჭო?.. არა, ბი ძი კო, არა, სი მინდს კი არ გარ თმევ უკან, აგი ჩექ მა და პალ ტო 

წაი ღე, თო რემ სი მინ დი რა შავ ქვად მინ და, – მით ხრა ბა ბი ლომ და თმე ბი მომ ქა ჩა.

– ბა ბი ლო ბი ძია... არ მინ და, აბა, სი მინ დი... მე... მე... მათ ხო ვა რი კი არ ვარ!.. – ამოვ ღე ჭე 

ძლივს და შე ვატ ყვე, რო გორ მო მაწ ვა სის ხლი სა ხე ზე და რო გორ გავ წით ლდი. 

ბა ბი ლო უცებ აფეთ ქდა: – ჰაიტ, შე მა მა ძაღ ლო, ვის გაუ ბე დე მა გის თქმა? მათ ხო ვა რი ვი ყა-

ვი მე, თო ფი რომ გა მო გარ თვი? რა ღაც ორი კა კა ლი სი მინ დი მის ცეს კაც მა კაცს, მათ ხოვ რო ბაა 

მა გი? გაი გო ნე, ხა ტია, რა ამოუ ვი და პი რი დან? – მე თა ვი ვე ღარ შე ვი კა ვე და ყელ ში მომ დგარ 

ცრემლს გზა მი ვე ცი. ავ ტირ დი გა ლა ხუ ლი ბავ შვი ვით ამ ხე ლა მუტ რუ კი.

– არა, ბი ძია, არა, არ გრცხვე ნია, ბი ჭო? – მომ ხვია ხე ლი ბა ბი ლომ. – პა ტა რას რომ წა მო-

ჩიტ დე ბი, მე რე შენ თვი თონ გა მოეწ ყვე ამა ში. მე შენ გეტ ყვი, არ დაგ შვენ დე ბა. მე რე მეს ტუმ რე, 

თუ მშვი დო ბა იქ ნა, ჩე მი ბი ჭე ბის ქორ წილ ში, გე ყუ რე ბა? არ და მა ღა ლა ტია ნოთ შენ და ხა ტიამ. 

წა დით ახ ლა, ბი ძიე ბო... – თქვა ბა ბი ლომ და ფრთხი ლად მო მი შო რა.

– ბა ბი ლო ბი ძია! – თქვა ხა ტიამ და ბა ბი ლო სა კენ წა მო ვი და.

– რა იყო, ხა ტია? – უპა სუ ხა ბა ბი ლომ და ხა ტიას შეე გე ბა. ხა ტია ბა ბი ლოს წინ დად გა, მე-

რე ხე ლე ბით სა ხე მოუ ძებ ნა, ფე ხის წვე რებ ზე წა მოი წია, თა ვის კენ და ხა რა და მაგ რად, მაგ რად 

აკო ცა ლო ყა ზე. ხა ტიას ხე ლი მოვ კი დე და ჭიშ კრი სა კენ წა ვიყ ვა ნე. ვი რი თა ვი სით გა ვი და ღია 

ჭიშ კარ ში და გზას დაად გა.
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წაკითხულის გააზრება (10 ქულა)

(1) 1. საქართველოს ისტორიის რომელი პერიოდია აღწერილი რომანის მოცემულ მონაკვეთში?

ა) პირველი მსოფლიო ომი.  

ბ) საქართველოს გასაბჭოების პერიოდი. 

გ) მეორე მსოფლიო ომი.   

დ) მე-20 საუკუნის 90-იანი წლები.

(1) 2. რატომ დააბრუნა სოსოიამ სკივრში ვარდისფერი კაბა?

ა) მამიდის გაბრაზების შეეშინდა. 

ბ) დედის უკანასკნელი სახსოვარი ვერ გაიმეტა. 

გ) გასაყიდად საკმარისი იყო ის ნივთები, რაც აიღო. 

დ) იფიქრა, რომ ვერ გაყიდდა.

(1) 3. რა იგულისხმება სოსოიას სიტყვებში: „მშვენივრად ვიცოდი, რა ატირებდა.“ – რა იცოდა 

მან?

ა) რომ მამიდა იმედგაცრუებული იყო. 

ბ) რომ მამიდას მისი მშობლების დაღუპვა ატირებდა. 

გ) რომ მამიდას მისი იმედი აღარ ჰქონდა. 

დ) რომ მამიდას უკანასკნელი ლუკმა ეჭირა ხელში.

(1) 4. რატომ აღარ გაუწია მამიდამ წინააღმდეგობა სოსოიას, როცა მან მამის ნივთები ამოიღო 

სკივრიდან და გასაყიდად გაამზადა?

ა) სიღარიბის გამო მეტი გზა არ ჰქონდათ. 

ბ) ამ ფულით ჯარისკაცებს უნდა დახმარებოდნენ.

გ) მეზობლის ვალი ჰქონდათ. 

დ) სოსოიას ახალი ტანსაცმელი სჭირდებოდა. 

(1) 5. რა მხატვრულ ხერხს იყენებს მწერალი პერსონაჟების დიალოგის დროს? 

ა) ბარბარიზმებს.    

ბ) ნეოლოგიზმებს. 

გ) დიალექტიზმებს.   

დ) ფრაზეოლოგიზმებს.

(1) 6. რა მიზნით მოატყუა ხატიამ მასპინძლები?

ა) თავი რომ მოეწონებინა.  

ბ) იმედი რომ მიეცა. 

გ) რომ დაემშვიდებინა.   

დ) რომ დაეფიქრებინა.
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(1) 7. სოსოიას რა თვისებები იკვეთება იმ დროს, როცა ხატია იტყუება და მისგან დადასტურებას ელის? 

ა) თავმდაბალი და მოკრძალებულია.  

ბ) მგრძნობიარე და გულჩვილია. 

გ) წრფელი და კეთილსინდისიერია.  

დ) სამართლიანი და პრინციპულია.

(1) 8. რაზე მიგვანიშნებს ის ფაქტი, რომ როცა ხატია იტყუებოდა, ბაბილო „ხმას არ იღებდა,“ 

„იჯდა მშვიდი, გაღიმებული...“

ა) რომ მიხვდა ახალგაზრდების ჩანაფიქრს. 

ბ) რომ არაფერი ჰქონდა სათქმელი. 

გ) რომ ახალგაზრდების ქცევა არ მოეწონა. 

დ) რომ ახალგაზრდებს არ დაუჯერა.

(1) 9. რომელ ფრაზაშია გამოყენებული მხატვრული საშუალება? 

ა) „თვალი რომ გავახილე, თენდებოდა.“ 

ბ) „ავტირდი გალახული ბავშვივით ამხელა მუტრუკი.“ 

გ) „ხატიას ხელი მოვკიდე და ჭიშკრისაკენ წავიყვანე“. 

დ) „მერე დავბრუნდი, ტომრები ჩამოვარბენინე ოთახიდან.“

(1) 10. ბაბილოს რა თვისებებზე მიუთითებს მისი ქცევა, როცა ჩექმა და ქურქი დაუბრუნა სოსოიას? 

ა) მზრუნველობასა და ყურადღებაზე. 

ბ) თავდაჯერებულობასა და სიამაყეზე.

გ) უდარდელობასა და გულგრილობაზე. 

დ) უანგარობასა და დიდსულოვნებაზე. 

(34) დაწერეთ თხზულება თემაზე: წუთისოფელი მადლის მოსაპოვებლად შექმნილი გზაა 

და სწორედ ამ გზაზე გადალახული განსაცდელებით მაღლდებიან ადამიანები ომის მძიმე 

პერიოდშიც კი. 

იმსჯელეთ, როგორაა წარმოჩენილი ტექსტის მოცემულ მონაკვეთში ეს პრობლემა და 

რამდენად აქტუალურია იგი დღეს.

ყუ რად ღე ბით გაე ცა ნით და ვა ლე ბის პი რო ბას. ჩა მოა ყა ლი ბეთ თქვე ნი აზ რი 

ნათ    ლად, მკა ფიოდ და და სა ბუ თე ბუ ლად, არ გუ მენ ტე ბი გაამ ყა რეთ სა თა ნა დო მა გა-

ლი თე ბით. მსჯე ლო ბა უნ და იყოს ლო გი კუ რად გა მარ თუ ლი და აბ ზა ცე ბით და ნა წევ-

რე ბუ ლი. შეარ ჩიეთ შე სა ბა მი სი სტი ლი. დაი ცა ვით სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მე ბი. 

ნაშ რო მი შეს რუ ლე ბუ ლი უნ და იყოს გა სა გე ბი (გარ კვეუ ლი) ხელ წე რით. ის მო ნაკ ვე-

თე ბი, რო მელ თა ამო კით ხვაც გაძ ნელ დე ბა, შე ფა სე ბი სას მხედ ვე ლო ბა ში არ იქ ნე ბა 

მი ღე ბუ ლი. 

გაით ვა ლის წი ნეთ: ნაშ რო მი არ გას წორ დე ბა, თუ თქვე ნი მსჯე ლო ბა შე მოი ფარ-

გლე ბა ოთ ხი – ხუ თი წი ნა და დე ბით. ნაშ რო მი, რომ ლის მო ცუ ლო ბა არ აღე მა ტე ბა 150 

სიტ ყვას, ენობ რი ვი თვალ საზ რი სით არ შე ფას დე ბა.
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ტექსტი II

ყურადღებით წაიკითხეთ ნაწყვეტი მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობიდან „ეშმაკის ქვა“:

სო ფიო, სას წავ ლებ ლის დამ თავ რე ბის მე რე, სო ფელს ეწ ვია. ახალ გაზ რდა ქა ლი მა ლე 

სოფ ლის თვა ლად გა დაიქ ცა. საო ცა რი არ სე ბა იყო: გულ ჩვი ლი და მგრძნო ბია რე. ყვე ლა მას-

თან მო დიო და და სო ფიო მა თი ექი მიც იყო, მო სა მარ თლეც, ჭი რი სუ ფა ლიც, დამ რი გე ბე ლიც და 

მა ნუ გე შე ბე ლიც. მას მთე ლი სო ფე ლი ან გე ლო ზად იხ სე ნიებ და. ერ თხელ სო ფელ ში რა ღა ცა სა-

ხა დი გაჩ ნდა და ერთ კვი რა ში მთელ სო ფელს მოე დო. სო ფიო და ფა ცურ და. ტფი ლი სი დან ექი მი 

მოიწ ვია, მას თან ერ თად დი ლი დან -სა ღა მომ დე ავად მყო ფებ თან, უბ ნი დან უბან ში გა და დიო და 

და თან ნუ გე ში, ტკბი ლი სიტ ყვა და სათ ნოე ბა დაჰ ქონ და. მა ლე თვი თო ნაც გახ და ავად. ძლივს 

გა დაურ ჩა სიკ ვდილს. 

იმ ზაფ ხულს სო ფელ ში ქურ დო ბა გავ რცელ და, ბო ლოს სახ ლე ბის მტვრე ვა საც შეუდ გნენ. 

ხალ ხმა იცო და, ქურ დი „მგლის ლეკ ვი“ იყო, მაგ რამ ხმას არა ვინ იღებ და, ეში ნო დათ. „მგლის 

ლეკ ვი“ და თას ერ ქვა. ის ერ თი თავ ზე ხე ლა ღე ბუ ლი, შა რია ნი, ქვეშ ქვე შა და ბო რო ტი ადა მია-

ნი იყო. „მგლის ლეკ ვი“ იმი ტომ დაარ ქვეს, რომ გა რეგ ნო ბით და ხა სია თი თაც მარ თლა მგელს 

ჰგავ და. მის პირ სა ხე ზე ღი მი ლი ან სი ცი ლი არა ვის ენა ხა. მუ დამ თავ ჩა ქინ დრუ ლი და დიო და და 

შუბ ლ-ქვეი დან ბო რო ტად აცე ცებ და შავ თვა ლებს. ამ ხა ნა გად თა ვი სი ბი ძაშ ვი ლი სო ლო ჰყავ და. 

სო ლო გულ კე თი ლი ყმაწ ვი ლი იყო, მაგ რამ უხა სია თო ბის გა მო და თამ დაი მორ ჩი ლა და ერ-

თგულ ხელ ქვეი თად გაი ხა და.

ერ თხელ, დი ლაად რია ნად, სო ფელ ში რა ღაც ხმაუ რი ატ ყდა. ქვე მო უბან ში, სოფ ლის გა ნა პი-

რას, ერ თი მარ ტო ხე ლა ქვრი ვი იდ გა. სო ფელ ში ხმა და დიო და, ამ დე და კაცს კე დელ ში ფუ ლი და 

ვერ ცხლეუ ლო ბა აქვს შე ნა ხუ ლიო. იმ ღა მეს, თურ მე, და თა და სო ლო ეწ ვივ ნენ ქვრივს, ძა ლით 

შეამ ტვრიეს კა რე ბი და ხან ჯლე ბით დაად გნენ. ქვრივ მა ჯერ უა რი უთ ხრა, მე რე კი, რო ცა ძა-

ლა დაა ტა ნეს, ერ თი პა ტა რა კო ლო ფი მის ცა, რო მელ შიც თვრა მე ტი მა ნე თი და სა მი აბა ზი იდო. 

ქურ დებს თავ -პი რი ყა ბა ლა ხე ბით ჰქონ დათ ახ ვეუ ლი, მაგ რამ ქვრივ მა მაინც იც ნო და მია ძა ხა: 

– თქვე არამ ზა დე ბო, გა ნა ვერ გი ცა ნით?! და მა ცა, შე მგლის ლეკ ვო, შე ნა!.. ორი ვე ნი შე ჩერ დნენ 

და წაი ჩურ ჩუ ლეს, მე რე უბე დუ რი დე და კა ცი ხან ჯლე ბით აკუ წეს და გაიქ ცნენ. ხალ ხმა ალ ღო აი-

ღო და ორი ვე მკვლელს კარ ზე მიად გა. სო ლო მა შინ ვე გა მოტ ყდა. და თა კი ცივ უარ ზე იდ გა და 

ჩვეუ ლებ რივ თვა ლებს აბ რია ლებ და.

სო ფიო ნაა ვად მყო ფა რი იყო, რო ცა მას თან „მგლის ლეკ ვის“ მო ხუ ცი დე და მო ვარ და, ფე-

ხებ ში ჩაუ ვარ და და ატირ და: – ქალ ბა ტო ნო, მიშ ვე ლე!.. 

სო ფიოც და ფა ცურ და: – ნუ გე ში ნია, ვუშ ვე ლი!..

მთელ სო ფელს ქვრი ვის სახ ლის ეზო ში მოე ყა რა თა ვი. სახ ლი დან მოის მო და დე და კა ცე ბის 

მოთ ქმა. კე ტე ბი თა და ხან ჯლე ბით შეია რა ღე ბულ მა ათიო დე ახალ გაზ რდამ ორი შე ბო ჭი ლი კა ცი 

შე მოიყ ვა ნა ეზო ში. ხალ ხი მიე სია. ყვე ლა მკვლე ლე ბის კენ იწევ და, რიგ -რი გად აფურ თხებ დნენ. 

სო ლოს ნაც რის ფე რი ედო, თვალ ზე ცრემ ლი უბ რწყი ნავ და, და თა კი შუბ ლქვეი დან მგე ლი ვით 

იც ქი რე ბო და, თვა ლებს ათა მა შებ და, იქაუ რო ბას ათ ვა ლიე რებ და და ეტ ყო ბო და, რომ მხო ლოდ 

თა ვის დაღ წე ვა ზე ღა ჰფიქ რობ და. ოთ ხმა კაც მა ფარ და გი გა მოი ტა ნა, და თას და სო ლოს ფე-

ხებ თან გაუ შა ლეს და ზედ ცხე და რი დაას ვე ნეს. ერ თმა დე და კაც მა ცხე დარს სუ და რა ახა და და 
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ჭრი ლო ბე ბი გა მოუ ჩი ნა. მკვდა რი სი ჩუ მე ჩა მოწ ვა. და თას პირ სა ხე ზე ცვლი ლე ბა არ დაეტ ყო. 

ცხე დარს თვა ლი მოა შო რა და გან ზე დაიწ ყო ცქე რა. სო ლო ქვრი ვის გვამს მია ჩერ და. ცო ტა ხანს 

ჩა ციე ბით უყუ რებ და, გა შეშ და, თით ქო გუ ლის ფეთ ქვაც კი შეი ჩე რაო. მე რე ნელ -ნე ლა ცახ ცა ხი 

დაიწ ყო, ტუ ჩე ბი აუ კან კალ და, ტან ში მოი შა ლა, მუხ ლი მოდ რი კა, ცხე დარს გულ ზე დაე ცა და ქვი-

თი ნით ამოიკ ვნე სა: – ვაი, დე დი ლო -ო! ეს ორი სიტ ყვა ხალხს ნაკ ვერ ჩხა ლი ვით მოხ ვდა. სო ფიო 

მთე ლი ტა ნით ცახ ცა ხებ და, სა ხე გა ფით რე ბუ ლი ჰქონ და და აჩ ქა რე ბით სუნ თქავ და. 

და თას დე და ჩურ ჩუ ლით ემუ და რე ბო და სო ფიოს: – შე ნი ჭი რი მე, ქალ ბა ტო ნო!.. 

სო ფიო პა სუხს არ აძ ლევ და და წე ღან დე ლი ვით აღარ ამ შვი დებ და. სო ლო კი ქვრი ვის გულ-

ზე გუ ლა მოს კვნით ტი რო და...

– გაუხ სე ნით ხე ლე ბი, თქვე ურ ჯუ ლოე ბო! – დაი ძა ხა ვი ღა ცამ. ხუთ ნი მის ცვივ დნენ და გაუხ-

სნეს ხე ლე ბი. ყვე ლა გრძნობ და, რომ ხალ ხმა სო ლოს და ნა შაუ ლი აპა ტია. სო ლო ხალ ხში გაე-

რია და მიი მა ლა. ჯე რი და თა ზე მიდ გა. და თა მარ თლა ხა ფან გში გაბ მულ მგელს ჰგავ და: უფ რო 

და დაბ ლდა, მოი კუნ ტა და კი სე რი მხრებ ში ჩაიძ ვრი ნა. 

ვი ღა ცამ შეუ ტია: – დაი ჩო ქე, შე მგლის ლეკ ვო!. მაგ რამ და თამ ფე ხიც არ მოიც ვა ლა. ხალ ხი 

ისევ გაბ რაზ და. მის ცვივ დნენ, ხე ლი წაავ ლეს და უნ დო დათ ძა ლით დაე ჩო ქე ბი ნათ, მაგ რამ ვერ 

დაა ჩო ქეს. და თა გა ძა ლიან და. მის მა სი კერ პემ და ურ ჩო ბამ ხალ ხი უა რე სად გაა ცეც ხლა.

– ხალ ხო! – ხმა მაღ ლა დაი ძა ხა ერ თმა მო ხუც მა, – ეს მგე ლი რომ ცოც ხა ლი გა ვუშ ვათ, 

მთელ სო ფელს აიკ ლებს. მთავ რო ბას რომ გა დავ ცეთ, ისევ გა მოუშ ვე ბენ და უა რეს დღეს დაგ-

ვაყ რის, ჩვენ ვე უნ და გა ვუს წორ დეთ!.. უცებ ამ ხმაურ ში მკა ფიოდ გაის მა ის ერ თა დერ თი სიტ-

ყვა, რო მე ლიც ყვე ლას ენა ზე უტ რია ლებ და, მაგ რამ მის წარ მოთ ქმას ჯერ ვე რა ვინ ჰბე დავ და: 

– ჩა ვაქ ვა ვოთ!..

და თას დე და, თმა გა წე წი ლი და ელ და ნა ცე მი, და ფე თე ბუ ლი დარ ბო და, აქეთ -ი ქით აწ ყდე-

ბო და და ხრინ წია ნი ხმით იხ ვე წე ბო და: – ხალ ხო, მა პა ტიეთ… ხალ ხო, მე მა პა ტიეთ… პა სუ ხად 

კი იგი ვე ერ თი სიტ ყვა ის მო და: – ჩა ვაქ ვა ვოთ! ჩა ვაქ ვა ვოთ!.. ხალ ხი შეინ ძრა და უკ ვე გა ფით-

რე ბულ სა და შე ში ნე ბულ და თას გარს შე მოერ ტყა. ზო გი მუშ ტით ემუქ რე ბო და, ზო გი – ჯო ხით. 

ის ერ თი სიტ ყვა კი კვლავ ჰგრგვი ნავ და და ჰქუხ და. ამ სიტ ყვას რა ღაც იდუ მა ლი, უხი ლა ვი და 

სა ში ნე ლი ძა ლა ჰქონ და. სო ფიოს პირ სა ხე ზე კუნ თე ბი უთ რთო და და გა ფით რე ბუ ლი შეს ცქე-

რო და და თას. იმ ერ თმა სიტ ყვამ მა საც აუ ბა თვა ლი, იმ ჟა მად სას ტი კი გა ნა ჩე ნი სო ფიო საც 

უმაღ ლეს სა მარ თლია ნო ბად მიაჩ ნდა და მის აღ სრუ ლე ბას ის ხელს აღარ შეუშ ლი და და მო-

ხუც დე და კაცს შვილს აღარ გა დაურ ჩენ და. და თა ატოკ და, გაი წია, ორ ახალ გაზ რდას ხე ლი-

დან გაუს ხლტა და ხალ ხში შეე რია. დაე დევ ნენ და დაი ჭი რეს. იკ ბი ნე ბო და, წიხ ლებს ის რო-

და, იბ რძო და, ჰღმუო და, მაგ რამ ყურს აღა რა ვინ არ უგ დებ და. ყვე ლა ნი გაი შალ ნენ და ქვებს 

დაუწ ყეს აკ რე ფა. და თამ წრე გაარ ღვია და თავ ქვე დაეშ ვა. ხალ ხმა იგ რია ლა და ყვი რი ლით 

დაე დევ ნა. ჰაერ ში ჯერ ერ თმა ქვამ გაიელ ვა, მე რე მეო რემ, მე სა მემ და ბო ლოს ქვის სეტ ყვა 

წა მო ვი და. და თა ჯერ წა ტორ ტმან და და ჩაი კე ცა. შემ დეგ წე ლი აით რია და ფოფ ხვა დაიწ ყო, 

მაგ რამ ბრბო უკ ვე თავთ წაად გა. ყვი რი ლი შეწ ყდა და მხო ლოდ ქვის რა ხა რუ ხი ღა ის მო და. 

სო ფიო საც ერ თი ქვა ეჭი რა. ერ თი მო ხუ ცი დე და კა ცი გაც ხა რე ბით იმ ჩაქ ვა ვე ბულ ზე უთი თებ-

და და რა ღა ცას ეუბ ნე ბო და. სო ფიომ შო რი დან ვე მაღ ლა ას წია ხე ლი, ქვე ვით გაე ქა ნა, ხალ-

ხში შეიჭ რა და მიი მა ლა. ერ თი წუ თის შემ დეგ უკან ვე გა მო ვარ და და გა მოიქ ცა. ყვე ლა ფე რი 

გა თავ და. ხალ ხი ჯერ შეს დგა, მე რე გაი ფან ტა. ყვე ლა ქურ დი ვით მიი პა რე ბო და. ერ თმა ნეთს 

თვალს არი დებ დნენ, რად გან ერ თმა ნე თი სა სცხვე ნო დათ. 
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გა ფით რე ბუ ლი სო ფიო ნაწ ყვეტ -ნაწ ყვეტ იხ დი და ბო დიშს: – მე… არ მინ დო და… იმ დე და კაც-

მა… შე მაც დი ნა… – მე ტი ვე ღა რა ფე რი სთქვა, ტი რი ლი დაიწ ყო და სი ცი ლიც გაუ რია: – ერ თი ქვა, 

ერ თა დერ თი ქვა მეც ვეს რო ლე… ერ თი ქვა, ერ თა დერ თი…

შე წუ ხე ბუ ლი და თით ქმის გულ წა სუ ლი გო გო ნა იმა ვე სა ღა მოს ხელ მეო რედ ჩა ვარ და ლო-

გი ნად. ვი საც დაი ნა ხავ და, ყვე ლას იმ ერთ ქვა ზე ელა პა რა კე ბო და და არ წმუ ნებ და, რომ ის ავი 

ქა ლი არ იყო, ის ვი ღა ცამ შეაც დი ნა, თვა ლე ბი დაუბ ნელ და და ისიც კი არ ახ სოვ და, თუ რო გორ 

აი ღო ის ერ თი ქვა და რო გორ ეს რო ლა და თას. 

ერ თი კვი რის შემ დეგ ავად მყო ფი ხე ლი დან გა მოგ ვე ცა ლა.

წაკითხულის გააზრება (10 ქულა)

(1) 1. რატომ „იხსენიებდა მთელი სოფელი ანგელოზად“ სოფიოს? 

ა) ის ძალიან ლამაზი იყო. 

ბ) ცოდვა არ ჰქონდა ჩადენილი. 

გ) სოფელს ეხმარებოდა ყველაფერში. 

დ) თვითონ უნდოდა, ასე ეწოდებინათ. 

(1) 2. რა მხატვრული საშუალებაა გამოყენებული მონაკვეთში: „სოფელში ხმა დადიოდა…“?

ა) ჰიპერბოლა.   ბ) ეპითეტი. 

გ) შედარება.   დ) ფრაზეოლოგიზმი. 

(1) 3. სოლოს რა თვისება ჩანს მწერლის სიტყვებში: „უხასიათობის გამო დათამ დაიმორჩილა“? 

ა) ეგოიზმი.   ბ) სუსტი ნებისყოფა. 

გ) სულმდაბლობა.  დ) სისასტიკე. 

(1) 4. რატომ მივიდა დათას დედა სოფიოსთან, რის იმედი ჰქონდა მას?

ა) სოფიო დაარწმუნებდა ხალხს დათას უდანაშაულობაში.

ბ) სოფიოს ყველაფერს დაუჯერებდნენ.

გ) სოფიო შეძლებდა გამოსავლის პოვნას.

დ) დასჯის დროს სოფიო გადაეფარებოდა დათას. 

(1) 5. რომელ ფრაზაშია გამოყენებული მხატვრული საშუალება? 

ა) „დათა მართლა ხაფანგში გაბმულ მგელს ჰგავდა.“ 

ბ) „ყველა გრძნობდა, რომ ხალხმა სოლოს დანაშაული აპატია.“ 

გ) „სოფიო ნაწყვეტ-ნაწყვეტ იხდიდა ბოდიშს.“ 

დ) „სოფლის განაპირას ერთი მარტოხელა ქვრივი იდგა.“ 

(1) 6. რაზე მიუთითებს მწერლის სიტყვები: „იმ ერთმა სიტყვამ მასაც აუბა თვალი“?

ა) სოფიოს გონება გაუნათა. 

ბ) სოფიომ მეტისმეტი სიმკაცრე გამოიჩინა. 
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გ) სოფიო შემწყნარებელი გახადა. 

დ) სოფიოს გონება დაუბნელა.

(1) 7. რით დაუპირისპირდა ხალხი დათასა და სოლოს დანაშაულს? 

ა) სამართლიანობით.   ბ) დანაშაულით. 

გ) მიკერძოებულობით.   დ) უპასუხისმგებლობით. 

(1) 8. როგორ მოექცა დათა დედას?

ა) ძალიან შეეცოდა.   ბ) ხალხისგან დაიცვა. 

გ) მასზე დარდობდა.   დ) არც კი გახსენებია.

(1) 9. დათას რა თვისებები ჩანს ეპიზოდში: „ვიღაცამ შეუტია: – დაიჩოქე, შე მგლის ლეკვო!.. 

მაგრამ დათამ ფეხიც არ მოიცვალა“?

ა) ამპარტავნება და თვალთმაქცობა.   

ბ) სიჯიუტე და ურჩობა. 

გ) ცბიერება და გაიძვერობა.    

დ) ლაჩრობა და სულმდაბლობა.

(1) 10. რა გრძნობა დაეუფლა სოფიოს, როცა ხალხი აღელდა დათას სიკერპისა და სისასტიკის 

გამო? 

ა) დაიბნა.     ბ) გაოცდა. 

გ) შეეცოდა.    დ) გაუხარდა.

(34) დაწერეთ თხზულება თემაზე: ერთი ადამიანის წამოძახილიც კმარა ბრბოს სამარ თა-

ვად. მასში მოხვედრილი პიროვნება, შიშისა თუ სხვა გარემოებების გამო, ვეღარ გა მოხატავს 

სა კუთარ აზრს.

იმსჯელეთ, როგორაა წარმოჩენილი ტექსტის მოცემულ მონაკვეთში ეს პრობლემა და 

რამდენად აქტუალურია იგი დღეს.

ტექსტი III

ყურადღებით წაიკითხეთ ნაწყვეტი ილია ჭავჭავაძის მოთხრობიდან „სარჩობელაზედ“:

 

მზე გა დი ხა რა: თბილ მა, შე გუ ბე ბულ მა ჰაერ მა მოძ რაო ბა დაიწ ყო. აი შალ ნენ მეურ მეე ბი 

თვა ლე ბის ფშვნე ტი თა; პირ ზედ წყა ლი შეის ხეს და შე საბ მე ლად მო რე კეს სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც 

სიც ხის გა ტე ხა ზედ მინ დვრად გა სუ ლი ყო და სცოხ ნი და გოლ ვი სა გან გამ ხმარს ბა ლახ სა. „ჰოო, 
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ხიო, პატ რონ -ძაღ ლო...“ და სხვა ამის თა ნა და ამა ზედ უა რე სიც ის მო და მეურ მეე ბის ხმაუ რო ბა ში. 

რო ცა შეა ბეს და წი ნა- მეურ მემ შოლ ტი გა მარ თა, რომ ხა რებს გაუტ ყლა შუ ნოს და დას ძრას ურე-

მი, მა შინ უეც რად ხე ვის ყუ რე დამ ორი ყმაწ ვი ლი გა მო ვი და გზა ზედ.

ორი ვეს ტან ზედ სალ და თის მაუ დის „კურ ტკე ბი“ ეც ვათ. ერთს მათ განს თავ ზედ ეხუ რა უშ-

ვე ლე ბე ლი ჩერ ქე ზუ ლი ქუ დი. ქუ დი ისე ჩა მოფ ხა ტო და თავ ზედ, რომ ცხა დი იყო, ქუ დის პატ-

რო ნი სხვა ყო ფი ლა და მხმა რე ბე ლი სხვაა. მეო რეს ეხუ რა სალ და თუ რი უწინ დე ბუ რი უკა ზი-

რო კო ქუ დი.

ჩერ ქე ზულ -ქუ დია ნი თექ ვსმეტ -ჩვიდ მე ტი წლი სა იქ ნე ბო და, მეო რე ან თოთ ხმე ტი სა, ან ხუთ-

მე ტი სა. უფ რო სის სა ხე არ იყო ძა ლიან მა რი ლია ნი: იმი სი სხარ ტე და ფირ ფი ტა ნი კა პი, იმი სი 

წვრი ლი, სწრა ფი და მოუს ვე ნა რი თვა ლი, ჩქარ -ჩქა რი თვალ თა ხამ ხა მი ცხა დად ამ ბობ და, რომ 

ამ კა ცის კან ში რა ღაც უფ ხო გუ ლია და მა ლუ ლი. მეო რე, უმ ცრო სი, – უფ როს სა ჰგვან და კი დეც და 

არ ცა ჰგვან და: ჰგვან და ზო გიერთ სა ხის ასოს მოყ ვა ნი ლო ბა ში, მაგ რამ უფ რო მა რი ლია ნი იყო. 

ამი სი შა ვი და ღრმა თვა ლე ბი მკვა ხედ გა მოი ყუ რე ბოდ ნენ. წარ ბშეკ რუ ლი და გულ და ხუ რუ ლი, 

თით ქო რა ღა ცას ით მენ სო და თა ვის თავს ძა ლას ატან სო, ში ნა გა ნი ამ ღვრეუ ლო ბა არა ვის ამ-

ცნო სო. პირ ვე ლი იმის თა ნა იე რის ყმაწ ვი ლი იყო, რომ კაი კა ცის კვალ ზედ წა ვი დო და, მეო რეს 

კი სხვა ნი შან -წყა ლი ჰქონ და – შე სამ ჩნე ვი არა იქ ნე ბო და- რა, ავის კა ცის კვალ ზედ დად გე ბო და, 

ქურ დ-ბა ცა ცო ბის მეტს ვე რა ფერს ვერ შეს ძლებ და. 

– გა მარ ჯვე ბა თქვე ნი, – უთ ხრა მეურ მეებს უფ როს მა. 

– აი, გა გი მარ ჯოთ, – მის ცეს პა სუ ხი.

– თქვენ უთუოდ ქა ლაქს მი დი ხართ.

– გა მო ცა ნა გერ გე ბა, – დაუ ძა ხა და ცი ნე ბით ერ თმა მეურ მემ. 

უფ როს მა ღი მი ლით ჩა მოარ თვა ეს და ცი ნე ბა და ლა ქუ ცი თაც. უმ ცროს მა უფ რო წარ ბი შეიკ-

რა და რის ხვამ ელ ვა სა ვით გაურ ბი ნა სა ხე ზედ, მაგ რამ თა ვი მა ლე შეი კა ვა. ეტ ყო ბო და, რომ გუ-

ლის მოძ რაო ბას მოე რია.

– აი, და ლახ ვრა ღმერ თმა ავი კა ცი! – წა მოი ძა ხა უფ როს მა: – ჩვენ თუ ქურ მი შის შკო ლა ში 

ვი ყა ვით, ჩვენ ორ ნივ ძმე ბი ვართ, თა ვა დიშ ვი ლე ბი...

– ბე ჟან! – და ტუქ სვის ხმით დაუ ძა ხა უმ ცროს მა თა ვის ძმას და ისე თის თვა ლით შე ხე და, 

რომ სიტ ყვა გააწ ყვე ტი ნა. ეტ ყო ბო და, რომ უმ ცროსს რა ღაც სიტ ყვა თა ვი სის ძმი სა არ მოე წო ნა 

და გაწ ყრა.

ბე ჟან მა, თუმ ცა პირ ველ ში სიტ ყვა გაწ ყვი ტა, მაგ რამ მა ლე მოუტ რიალ და გაწ ყვე ტილ ამ ბავს 

და ძმას ყუ რი აღარ ათ ხო ვა.

– ჩვენ ორ ნივ ძმე ბი ვართ, თა ვა დიშ ვი ლე ბი, – გა ნაგ რძო ბე ჟან მა, – მა მა- ჩვენ მა ქა ლა ქი-

დამ ერ თი თუ მა ნი გა მოგ ვიგ ზავ ნა, – რო ცა და გით ხო ვო ნო, ერ თი რუ სის პო ვოს კა დაი ჭი რეთ და 

წა მო დი თო. ჩვენც, – აი, ამოაგ დო ღმერ თმა ავი- კა ცის ქო ქი, – ერთს რუსს გა ვუ რიგ დით, რვა 

მა ნე თი მი ვე ცით, რომ ქა ლაქ ში ჩა ვეყ ვა ნეთ. წა მოგ ვიყ ვა ნა, გზა ზედ დუ ქან ში დაგ ვეთ რო, გად-

მოგ ვყა რა პო ვოს კი დამ, თი თონ შინ დაბ რუნ და და ჩვენ ასე გა მოგ ვის ტუმ რა. ჩვე ნი ბარ გი და რვა 

მა ნე თი ფუ ლი თან გაი ყო ლა იმ სულ -ძაღ ლმა.

უმ ცრო სი მთლად აი რია. მიტ რიალ და, ზურ გი მეურ მეებს და თა ვის ძმას შეაქ ცია, დაიწ ყო 

უაზ როდ ყუ რე ბა და მე რე და ჟი ნე ბით დააც ქერ და ჩა მა ვალს მზე სა.

– ერ თი ასე თი ბუზ მენ ტია ნი ჩო ხა გაი ყო ლია თან ჩე მი, რომ ხუთ თუმ ნა და ღირ და, – დაიწ ყო 

ისევ უფ როს მა, – ჩო ხას ჯა ნი გა ვარ დეს, ის ძვე ლი და სხვა ახა ლი: მა მა- ჩვე ნი შემ ძლე ბე ლი კა ცია...



18

უმ ცრო სი მოუტ რიალ და ძმას უფ რო გუ ლამ ღვრეუ ლი და გა ჯავ რე ბუ ლი, ვიდ რე წი ნად.

– ბე ჟან, გე ყო ფა, კარ გი!.. – უთ ხრა უმ ცროს მა, თით ქო წყრო მი თაც და ვედ რე ბი თაც. 

ბე ჟან მა მაინც კი დევ ყუ რი არ ათ ხო ვა და მოჰ ყვა ისევ თა ვი სე ბუ რად:

– ორი დღის უჭ მე ლე ბი ვართ. ცუ დი საქ მე დაგ ვმარ თა იმ ოჯახ დაქ ცეულ მა. აბა ეხ ლა რა უნ-

და ვქნათ ამ უც ხო ქვე ყა ნა ში?

– ვაი ჩემს გამ ჩენს! – უპა სუ ხა ერ თმა დროულ მა მეურ მემ.

– უც ხო ქვე ყა ნა ში რად იქ ნე ბით!.. ასე გო ნია, სა თათ რეთ ში იყ ვნეთ!.. ეს ქვე ყა ნა საქ რის ტია-

ნო სა ქარ თვე ლოა. პურ საც გაჭ მევთ, ღვი ნო საც და გა ლე ვი ნებთ და კაი ქეიფ საც გა გა წე ვი ნებთ. 

ვაი ავ -კაცს, რომ თქვე ნი ცოდ ვა აუ ღია, თო რემ თქვენ რა გი ჭირთ? ასე ჩა გიყ ვანთ ქა ლაქ შია, 

რომ ქა რიც არ მო გა დი ნოთ.

უმ ცროსს წარ ბი გაეხ სნა, მოღ რუბ ლულს სა ხე ზედ რა ღაც სია მოვ ნე ბის ფერ მა გა დაჰ კრა. 

ერ თობ მი სის სა ხის მეტ ყვე ლე ბამ გან ცვიფ რე ბუ ლი სი ხა რუ ლი გა მოს თქვა, თით ქო ადა მია ნის 

გულ კე თი ლო ბას პირ ვე ლად შეხ ვდაო და უკ ვირ სო.

იმ დროულ მა კაც მა გახ სნა ხურ ჯი ნი, ერ თი შო თი ერთს მის ცა, მეო რე – მეო რე სა და ერ თი 

ჩა რე ქა ღვი ნოც ჩა მოუს ხა პა ტა რა ტიკ ჭო რი დამ.

– ვაი შენს პეტ რეს! – დაიწ ყო იმავ დროულ მა. ჩვენ და ლოც ვილს ქვე ყა ნა ში შიმ ში ლით ლე-

კიც არ მომ კვდა რა, თქვენ რად შეგ ში ნე ბიათ? შეე ქე ცით, შვი ლო! ეხ ლა კი ამ მშრალს პურს 

პუ რად ძვი რო ბა ში ნუ ჩა მოგ ვარ თმევთ, ამა ღამ კი ასეთს ცხვრის მწვა დებს გაჭ მევთ, რომ ხონ-

თქარ მაც კი ტუ ჩე ბი ილო კოს.

პეტ რემ დაი სო ორ ნი ვე თა ვის ურემ ზედ; წას ვლა უთ ხრეს წი ნა მეურ მე სა. დაიძ რა ქა რა ვა ნი 

ურ მე ბი სა. ამ ტვერ და მშრა ლი გზა. სა ღა მოს მეურ მეებ მა თი თო- თი თო ღე რი შე ში სა, შო რი დამ 

წა მო ღე ბუ ლი, გად მოი ღეს ურ მე ბი დამ და ცეც ხლი დაან თეს.

პეტ რემ შეს წო მწვა დი თა ვის პა ტა რა სტუმ რე ბი სათ ვის და რო გორც შეეძ ლო გაუ მას პინ-

ძლდა. ვახ შა მი სჭა მეს. და ღა ლულ ნი მეურ მეე ბი დაე ყარ ნენ და ძილს მიეც ნენ. 

პეტ რემ ყმაწ ვი ლებს ქვეშ გაუ შა ლა თა ვი სი ნა ბა დი და უთ ხრა:

– თა ვა დიშ ვი ლე ბი ხართ, ჩვენ სა ვით ცა რიელ მი წა ზედ გდე ბას ვერ აი ტანთ.

ყმაწ ვი ლე ბი დაწ ვნენ, პეტ რეც შო რი -ახ ლო მიეგ დო და მკვდარ სა ვით დაე ძი ნა.

გა თენ და მტრე დის ფრად. მეურ მეე ბი აი შალ ნენ, მაგ რამ ჩვენ მა პეტ რემ თა ვი სი სტუმ რე ბი 

თა ვის ად გი ლას ვე ღა რა ნა ხა. მიი ხედ -მოი ხე და და თვა ლი ვე ღარ სად ვერ მოჰ კრა.

– ვაი შენ ჩე მო თა ვო! – დაი ძა ხა ბე ბერ მა პეტ რემ, რა კი გუ ლი დაა ჯე რა, რომ ყმაწ ვი ლე ბი 

გა პა რუ ლან, – აკი არ მო მატ ყუეს ეს დროუ ლი კა ცი! გა პა რუ ლან!.. წაი ღებ დნენ რას მეს!..

იკ რა პეტ რემ ჯი ბეს ხე ლი და ორი ვე მოჭ რი ლი ჰქონ და. კე თილ მა ბე რი კაც მა გულ ნაკ ლუ-

ლად ჩაი ცი ნა:

– აკი იმ ძუ ძუმ წოვ რებ მა არ გამ ქურ დეს ეს დროუ ლი კა ცი! – სთქვა ღი მი ლით და თა კი ლი-

თაც პეტ რემ. – ჩემ ზედ ახია: ისე რო გორ და ვი ძი ნე, რომ ვერც კი გა ვი გე. აი და ლახ ვრა ღმერ თმა 

სი ბე რე! არა, შვი ლო, ეხ ლა ჩე მი შვილ დი უნ და ძირს დავ დო. ტყუი ლად კი არ მეუბ ნე ბო და ჩე მი 

უფ რო სი შვი ლი: მა მი, – დაჰ ბერ დი, შორს გზა ზედ მეურ მეო ბა ში ვე ღარ გა მოდ გე ბიო. აკი ვე ღარ 

გა მოვ დეგ, მე კი მე გო ნა აღ ზე ვან საც წა ვალ -მეთ ქი კი დევ მა რილ ზედ. ჰაი ტა, ტა, სირ ცხვი ლით 

შინ რო გორ ღა მი ვი დე. მეურ მე კა ცი გამ ქურ დეს! მე რე ვი ნა? ძუ ძუ თა ბავ შვებ მა!.. ჯი ბე მომ ჭრეს, 

ჯი ბე. ვაი შენ, ჩე მო თა ვო!

– ბევ რი წაი ღეს? – ჰკით ხა ვი ღა ცამ.
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– სა მი და ათი შაუ რი, – მიუ გო პეტ რემ. – აქ შვი ლო, სა ვა ლა ლო ეგ კი არ არი, მა გას ვი ნა 

სჩი ვის. ეს სირ ცხვი ლი რო გო რა ვჭა მო, რო გორ! უსუ სურ მა ბავ შვმა გამ ქურ და. ვი საც ვეტ ყვი, 

დამ ცი ნებს, ჯა ლაბ საც კი სი ცი ლად არ ვე ყო ფი, მე ზობ ლე ბი ჯავ რით გამ ხეთ ქენ, ბი ჭო, მძი ნა რეს 

ჯი ბეე ბი და მაჭ რეს!..

არა, შვი ლო, რა კი ქარ თველ მა რუ სუ ლი შლაპ კა დაი ხუ რა, იმის საქ მე წა სუ ლია. ფუ, ეშ მაკს! 

მე რე ვი ნა? ჯერ ტუ ჩებ ზედ დე დის რძე არა ჰქონ დათ შემ შრა ლი... ეს დროუ ლი კა ცი... ღმერ თმა 

იმათ კი შეარ გოთ და მე კი ეს სირ ცხვი ლა დაც მე ყო ფა და სი ცი ლა დაც. 

წაკითხულის გააზრება (10 ქულა)

(1) 1. რა მხატვრულ ხერხს იყენებს ილია ძმების ჩაცმულობის აღწერისას? 

ა) არქაიზმებს.   

ბ) ნეოლოგიზმებს. 

გ) ბარბარიზმებს.   

დ) დიალექტიზმებს.

 

(1) 2. რას გულისხმობს ავტორი სიტყვებში: „ეტყობოდა, რომ გულის მოძრაობას მოერია“?

ა) ეტყობოდა, რომ გაბრაზდა. 

ბ) ეტყობოდა, რომ გულზე მოხვდა. 

გ) ეტყობოდა, რომ დამშვიდდა. 

დ) ეტყობოდა, რომ გულისთქმას არ აჰყვა.

(1) 3. რატომ გაუბრაზდა უმცროსი ძმა უფროსს?

ა) იმიტომ, რომ გლეხებს ლანძღავდა. 

ბ) იმიტომ, რომ გლეხებს ატყუებდა. 

გ) იმიტომ, რომ გლეხებს დასცინოდა. 

დ) იმიტომ, რომ მისი ჯიბრით ლაპარაკობდა.

(1) 4. პეტრეს რა თვისებებზე მიუთითებს მისი სიტყვები: „ჩვენ დალოცვილს ქვეყანაში შიმშილით 

ლეკიც არ მომკვდარა, თქვენ რად შეგშინებიათ“?

ა) მზრუნველობასა და ყურადღებაზე. 

ბ) თავდაჯერებულობასა და სიამაყეზე.

გ) უდარდელობასა და გულგრილობაზე. 

დ) ცბიერებასა და გაიძვერობაზე. 

(1) 5. რომელ ფრაზაშია გამოყენებული მხატვრული საშუალება? 

ა) „პეტრემ შესწო მწვადი თავის პატარა სტუმრებისათვის.“ 

ბ) „საღამოს მეურმეებმა ცეცხლი დაანთეს.“ 

გ) „პეტრემ ყმაწვილებს ქვეშ გაუშალა თავისი ნაბადი.“ 

დ) „ბეჟანმა მაინც კიდევ ყური არ ათხოვა.“ 
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(1) 6. რომელ ფრაზაში ჩანს, რომ უმცროსი ძმა აცნობიერებს პეტრეს კეთილშობილებას?

ა) „უმცროსს წარბი გაეხსნა.“ 

ბ) „უმცროსი მოუტრიალდა ძმას უფრო გულამღვრეული“. 

გ) „უმცროსი მთლად აირია.“ 

დ) „დატუქსვის ხმით დაუძახა უმცროსმა თავის ძმას.“

(1) 7. ძმებთან ურთიერთობისას პეტრეს რომელ თვისებას გამოარჩევდით განსაკუთრებით? 

ა) ცბიერებას.   

ბ) მზრუნველობას. 

გ) გულგრილობას.  

დ) მიუკერძოებლობას. 

(1) 8. რომელ მხატვრულ საშუალებას იყენებს ავტორი ფრაზაში: „პეტრეც შორი-ახლო მიეგდო 

და მკვდარსავით დაეძინა“? 

ა) გაპიროვნებას.   

ბ) ფრაზეოლოგიზმს. 

გ) შედარებას.   

დ) ჰიპერბოლას.

(1) 9. როგორ ახასიათებს მოხუცი მეურმე ყმაწვილებს მას შემდეგ, როცა იგებს, რომ სიკეთის 

სანაცვლოდ ძმებმა გაქურდეს? 

ა) ლანძღავს.   

ბ) დასცინის. 

გ) ლოცავს.   

დ) წყევლის.

(1) 10. ტექსტის ბოლოს რაზე დარდობს მოხუცი პეტრე განსაკუთრებით?

ა) ფული რომ დაკარგა. 

ბ) ახლობლები რომ დასცინებდნენ. 

გ) ძმები უჩუმრად რომ გაიპარნენ. 

დ) ახალგაზრდებმა სიკეთე რომ არ დაუნახეს.

 

(34) დაწერეთ თხზულება თემაზე: ყველა ადამიანშია სიკეთისა და ბოროტების მარცვალი, 

მთავარი ისაა, რომელს მივცემთ გაღვივების უფლებას.

იმსჯელეთ, როგორაა წარმოჩენილი ტექსტის მოცემულ მონაკვეთში ეს პრობლემა და რამ-

დენად აქტუალურია იგი დღეს.


