
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურაში მისაღები ტესტები ქართველურ ენათმეცნიერებაში 

სახელი, გვარი       - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. ფონეტიკა სწავლობს: 

ა. ყოველგვარ ბგერით საშუალებას. 

ბ. ენათმეცნიერებას.    

გ. გრამატიკას.     

დ. არცერთი არ არის სწორი 

2. ფონეტიკა სწავლობს ენას (მეტყველებას): 

ა. ბგერებს ფიზიოლოგიურად და აკუსტიკურად 

ბ. ხმოვნებს 

გ. წინადადებებს 

დ. არცერთი არ არის სწორი  

3. სამეტყველო ბგერა ანუ: 

ა.  ფონემა  ბ. ბგერა.  გ.  ასო.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

4. ფონემა რეალურად არსებობს: 

ა. სიტყვაში. ბ. ბგერაში.  გ. წინადადებაში.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

  

5. სამეტყველო ბგერადობის ბგერით საშუალებათა შესწავლის რამდენი ასპექტი 

არსებობს? 

ა. ორი.  ბ. ერთი.  გ. სამი.  დ. არცერთი 

6. რა ჰქვია ბგერის ფუნქციონალურად შესწავლას? 

ა. ფონოლოგია. ბ. გრამატიკა.    გ. ეტიმოლოგია.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

7. აღწერილობითი ფონეტიკა შეისწავლის: 

ა. სამეტყველო ბგერადობას დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

ბ. სამეტყველო ბგერადობის ისტორიას 



გ. ექსპერიმენტებს 

დ. არცერთი არ არის სწორი 

8. ისტორიული ფონეტიკა შეისწავლის: 

ა. სამეტყველო ბგერადობის განვითარებას  

ბ. სამეტყველო ბგერადობას დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

გ. სამეტყველო ბგერადობას სტატისტიკურად 

დ. არცერთი არ არის სწორი 

9. კერძო ფონეტიკის საგანია: 

ა. სამეტყველო ბგერადობის არტიკულაციურ-აკუსტიკურად და ფუნქციონალურად შესწავლა 

ბ. სამეტყველო ბგერადობის თემატიკა 

გ. სამეტყველო ბგერადობის სტატისტიკა 

დ. არცერთი არ არის სწორი 

10. ზოგადი ფონეტიკის საგანია: 

ა. სამეტყველო ბგერადობის შესაძლებლობათა შესწავლა  

ბ. სამეტყველო ბგერადობის აღწერილობა 

გ. სამეტყველო ბგერადობის სტატისტიკა 

დ. არცერთი არ არის სწორი 

11. როგორ ბგერებს ეწოდება ყრუ: 

ა. არამჟღერს.  ბ. მთრთოლვარე. გ. ჟღერის მქონე. დ. არცერთი არ არის სწორი 

12. რამდენი მჟღერი თანხმოვანი აქვს ქართულს? 

ა.   13.  ბ.  15.  გ.  33.  დ.  არცერთი არ არის სწორი 

13. რამდენი ყრუ თანხმოვანი აქვს ქართულს? 

ა.  15.  ბ.  13  გ.  33.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

14. რა არის ასპირაცია? 

ა. ფშვინვა.       ბ. ხშულობა.    გ. მჟღერადობა.      დ. არცერთი არ არის სწორი 



15. ასპირატები   ანუ: 

ა. ფშვინვიერები.   ბ. ყრუები.   გ.   ბგერები.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

16. აფრიკატები ანუ: 

ა. რთული თანხმოვნები.  ბ. მარტივი თანხმოვნები.  გ. ნაპრალოვანი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

17. თანაარტიკულაცია ანუ: 

ა. კოარტიკულაცია.   ბ.  ურთიერთგავლენა.  გ. მეზობლობა.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

18. ბგერათშეერთება შეიძლება იყოს: 

ა. ორგვარი.   ბ.  სამგვარი.  გ. ერთგვარი.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

19. ბგერათშერთვა არის ისეთი შეერთება, რომელიც: 

ა. არ ცვლის შეერთებულ ბგერათა ძირითად თვისებას 

ბ. ცვლის შეერთებულ ბგერათა ძირითად თვისებას 

გ. იწვევს ცვლილებებს 

დ. არცერთი არ არის სწორი 

20. ბგერათშერწყმა არის ისეთი შეერთება, რომელიც: 

ა. ცვლის შეერთებულ ბგერათა ძირითად თვისებას 

ბ. არ ცვლის შეერთებულ ბგერათა ძირითად თვისებას 

გ. არ იწვევს ცვლილებებს 

დ. არცერთი არ არის სწორი 

21. დიფთონგი არის შეერთება: 

ა. ორი ხმოვნის.  ბ.  ორი თანხმოვნის.   გ.  ხმოვნისა და თანხმოვნის. დ. არცერთი არ არის სწორი 

22. ყველა ჰარმონიული კომპლექსი არის: 

ა. დეცესიური.  ბ. კოარტიკულაციური.  გ.  აქცესიური    დ. არცერთი არ არის სწორი 

23. ენის ზურგის უკანა ნაწილის მოქმედებას რბილი სასის ფარდის მიმართ ეწოდება: 

ა.  ველარულობა.  ბ. აკუსტიკური. გ. ნაზალიზაცია. დ. არცერთი არ არის სწორი 

24. იმ თეორიას, რომლის მიხედვითაც მარცვალს ქმნის ჰაერნაკადის ჯახება, ეწოდება: 



ა. „ ჯახების თეორია“.  ბ.  „სონორობის“.   გ. ‘შემარიგებლობითი “.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

25. პალატიზაციას უპირისპირდება: 

ა. ველარიზაცია. ბ.  „ ჯახების თეორია“,   გ  „სონორობის თეორია“. დ. არცერთი არ არის სწორი 

26. წარმოთქმის ტემპი დაკავშირებულია: 

ა. ასაკთან.  ბ. ხანგრძლივობასთან.   გ. ბგერათრაოდენობასთან.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

27. ბგერის ხანგრძლივობას განსაზღვრავს: 

ა. წარმოთქმის ტემპი.  ბ. ხანგრძლივობა.   გ. ბგერათრაოდენობა.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

28. ბგერის ხანგრძლივობას განსაზღვრავს: 

ა. ფონეტიკური პოზიცია.  ბ. ხანგრძლივობა. გ. ბგერათრაოდენობა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

29. ბგერის ხანგრძლივობას განსაზღვრავს: 

ა. ენის ისტორია.  ბ. ხანგრძლივობა.   გ. ბგერათრაოდენობა.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

30. მოდულაცია ეწოდება: 

ა. არცერთი არ არის სწორი.  ბ. მახვილს.  გ. ბგერას.   დ. წინადადებას  

31. დინამიკურ მახვილს უწოდებენ : 

ა. სიძლიერით გამოყოფას. ბ. მუსიკალურს. გ. დინამიკურს. დ. არცერთი არ არის სწორი 

32. მუსიკალურ მახვილს უწოდებენ: 

ა. სიმაღლით გამოყოფას. ბ. მუსიკალურს. გ. დინამიკურს. დ. არცერთი არ არის სწორი 

33. დინამიკური მახვილის მეორე სახელწოდებაა: 

ა. ექსპირატორული.  ბ.  მუსიკალური. გ. დინამიკური. დ. არცერთი არ არის სწორი 

34. ინტონაცია არის სახეცვალება: 

ა. მუსიკალური  მახვილის.  ბ. წინადადების.  გ. მარცვალის . დ. არცერთი არ არის სწორი. 

35. მუსიკალური მახვილის სახეცვალებას ქვია: 

ა. ინტონაცია. ბ. მოდულაცია. გ. ექსპირაცია. დ. არცერთი არ არის სწორი 

36. ლოგიკური მახვილი ანუ - 

ა. ინტელექტუალური. ბ. მუსიკალური. გ. დინამიკური. დ. არცერთი არ არის სწორი 



37. ლინგვისტურია მახვილი, თუ ის მოცემული ენისთვის  არის: 

ა. ტრადიციული. ბ. ლოგიკური. გ. ემოციური. დ. არცერთი არ არის სწორი 

38. სიტყვათმახვილი  განსხვავდება მარცვალთმახვილისგან? 

ა. კი.    ბ. არა.    გ. რა თქმა უნდა. დ.  არცერთი არ არის სწორი 

39. ნ. მარის აზრით, მახვილი მარცვლებია ქართულში მოუდის: 

ა. ბოლოდან მეორე-მესამე .  ბ. პირველ-მეორე . გ. შუა.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

40. სამეტყველო ბგერის გრაფიკულ (წერილობით) გამოხატულებას ჰქვია: 

ა. ასო .  ბ. ბგერა. გ. სიტყვა. დ.  არცერთი არ არის სწორი. 

41. რამდენი ასო იხმარება ქართულში? 

ა.  33.  ბ.  35.   გ.  26 დ. არცერთი არ არის სწორი 

42. მართლწერა ანუ: 

ა. ორთოგრაფია. ბ. ორთოეპია. გ. მორფოლოგია.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

43. სამეტყველო ბგერათა საგანგებო ნიშნებით ზუსტად გადმოცემას ეწოდება 

ა. ტრანსკრიფცია.  ბ. ტრანსლიტარაცია.  გ.  დიაკრიტული. დ. არცერთი არ არის სწორი 

44. ერთი ენის ანბანით დაწერილი სხვა ენის ანბანის დაწერა არის - 

ა. ტრანსლიტერაცია.   ბ. ტრანსკიფცია. გ. ტრადიცია.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

45. უმთავრესი ფონეტიკური მოვლენების სახეა:  

ა. ასიმილაცია.  ბ. ტრანსკრიფცია.  გ. ორთოგრაფია  დ. არცერთი არ არის სწორი 

46. ერთი ბგერის მეორის გავლენით შეცვლა-დამსგავსებას ეწოდება  

ა. ასიმილაცია. ბ. დისიმილაცია. გ. დაკარგვა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

47. ორი ბგერისგან ერთ-ერთის გადასხვაფერებას ჰქვია - 

ა.დისიმილაცია. ბ. ასიმილაცია. გ. დამსგავსება.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

48. რომელი ბგერაა დაკარგული სიტყვებში - „მამიდა, დეიდა „?  

ა.  არცერთი არ არის სწორი „დ“.  ბ.  „ჰ“,   გ.   „ხ“  

49. ბგერათრედუქცია ფრანგული სიტყვაა და ნიშნავს:  



ა. შემცირება-დაკლებას. ბ. გაზრდა-გაფართოებას.  

გ. გადიდება-გადატანას.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

50. შეკვეცა ანუ   

ა. აპოკოპე.  ბ. შერწყმა. გ. დისიმილაცია.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

51. ჩართვა  არის საწინააღმდეგო მოვლენა  

ა. ბგერის დაკარგვის.  ბ. შერწყმის. გ. შეერთების.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

52. შერწყმა არის:   

ა. ორი ბგერისგან ერთის წარმოშობა. ბ. სამი ბგერისგან ერთის წარმოშობა 

გ. ორი ბგერისგან სამის წარმოშობა. დ.  არცერთი არ არის სწორი 

53. სხვა ფორმის მიმსგავსებით რაიმე ფორმის გაჩენას ჰქვია:  

ა. ანალოგია  ბ. კონტამინაცია. გ. შერწყმა.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

54. ორი ფორმის შეჯვარების შედეგად მიღებულ მესამეს, რომელსაც ორივეს ნიშნები აქვს 

ჰქვია:  

ა. კონტამინაცია. ბ. ანალოგია. გ. შერწყმა.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

55. ფუძეზე დართულ ყოველგვარ მორფემას ჰქვია:  

ა. აფიქსი. ბ. სუფიქსი. გ. კონფიქსი.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

56. წინ დართულ აფიქსს ჰქვია:  

ა. პრეფიქსი. ბ. აფიქსი.   გ. ინფიქსი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

57. ბოლოში დართულ აფიქსს ჰქვია:  

ა. სუფიქსი. ბ. პრეფიქსი. გ. აფიქსი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

58. შუაში ჩართულ აფიქსს ჰქვია:  

ა. ინფიქსი ბ. სუფიქსი, გ. პრეფიქსი. დ. არცერთი არ არის სწორი 



59. ერთი სიტყვის ფარგლებში მომხდარ ცვლილებას ჰქვია ფლექსაცია ანუ:  

ა. მიმოხრა. ბ. წარმოქმნა. გ. ცვლილება. დ. არცერთი არ არის სწორი 

60. ერთი სიტყვისგან სხვადასხვა ფუძის მიღებას ჰქვია დერივაცია ანუ:  

ა. წარმოქმნა. ბ. მიმოხრა გ. ცვლილება.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

61. მეტყველების ნაწილების  სამი ჯგუფი გვაქვს, რომელსაც მიეკუთვნება: 

ა. სახელები. ბ. ზედსართავი სახელი გ. ნაცვალსახელი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

62. მეტყველების ნაწილების  სამი ჯგუფი გვაქვს, რომელსაც მიეკუთვნება: 

ა. უდეტრები .  ბ. ზედსართავი სახელი. გ. ნაცვალსახელი. დ. არცერთი არ არის 

სწორი 

63. მეტყველების ნაწილების  სამი ჯგუფი გვაქვს, რომელსაც მიეკუთვნება: 

ა. არცერთი არ არის სწორი ბ. ზედსართავი სახელი.გ. ნაცვალსახელი. დ. რიცხვითი სახელი. 

64. არსებითი სახელი არის სიტყვა, რომელსაც აქვს  გაგება -  

ა. საგნობრივი წარმოდგენის. ბ. მოქმედების. გ.  მოვლენის დ. არცერთი არ არის სწორი 

65. არსებითი სახელის ჯგუფებია: 

ა. სულიერთა და უსულოთა.  ბ. ფრინვლთა. გ. ცხოველთა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

66. არსებითი სახელის ჯგუფებია:   

ა. კონკრეტული და აბსტრაქტული. ბ. ფრინვლთა. გ. ცხოველთა. დ. არცერთი არ არის სწორი  

67. არსებითი სახელის ჯგუფებია:   

ა.  საკუთარი და საზოგადო. ბ. ფრინვლთა. გ. ცხოველთა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

68. არსებითი სახელის ჯგუფებია: 

ა. კრებითი. ბ. ფრინვლთა. გ. ცხოველთა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

69. არსებითი სახელის ჯგუფებია: 



ა. ნივთიერებათა. ბ. ფრინვლთა. გ. ცხოველთა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

70. ზედსართავი სახელი აღნიშნავს არსებითი სახელის   

ა. ნიშანს. ბ. მსგავსებას. გ. რიცხვს. დ, არცერთი არ არის სწორი 

71. ზედსართავი სახელი შეიძლება იყოს  მიმართებითი  და  

ა.ვითარებითი. ბ. მსგავსი. გ. განმეორებითი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

72. რიცხვითი სახელი საგანს განსაზღვრავს   

ა. რაოდენობრივად.  ბ. ნიშნობრივად. გ. აბსტრაქტულად. დ. არცერთი არ არის სწორი 

73. რაოდენობითი, რიგობითი, წილობითი არის  

ა. არცერთი არ არის სწორი. ბ. ნაცვალსახელი. გ.არსებითი სახელი. დ. ზედსართავი 

74. პირის ნაცვალსახელებია:  

ა. მე, ჩვენ, იგი... ბ. ეს, ეგ, ამდენი. გ. ჩემი, შენი, მათი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

75. კუთვნილებითი ნაცვალსახელებია:  

ა. ჩემი, შენი, მათი.   ბ. ეს, ეგ, ამდენი. გ. მე, ჩვენ, იგი... დ. არცერთი არ არის სწორი 

76. ჩვენებითი ნაცვალსახელებია:  

ა. ეს, ეგ, ამდენი. ბ. მე, ჩვენ, იგი. გ. ჩემი, შენი, მათი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

77. განსაზღვრებითი ნაცვალსახელია:  

ა. თვით. ბ. მე.    გ. ჩემი.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

78. განსაზღვრებითი ნაცვალსახელია:  

ა. ყველა. ბ. მე.    გ. ჩემი.   დ. არცერთი არ არის სწორი 

79. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელია:  

ა. ერთი. ბ. მე.    გ. ჩემი.   დ. არცერთი არ არის სწორი 



80. ახალ სიტყვათა მიღების ძირითადი საშუალებებია:   

ა. წარმოქმნა. ბ. გარდაქმნა. გ. მიმოხრა.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

81. ახალ სიტყვათა მიღების ძირითადი საშუალებებია:   

ა. თხზვა. ბ. გარდაქმნა. გ. მიმოხრა.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

82. სახელის მიმოხრას ჰქვია:  

ა. ბრუნება  ბ. უღლება.  გ. ფორმა. დ. არცერთი არ არის სწორი 

83. შინაარსის მიხედვით წარმოქმნილი სახელებია 

ა. უქონლობის. ბ. ეთნიკური. გ. ტომობრივი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

84. შინაარსის მიხედვით წარმოქმნილი სახელებია 

ა. ხელობის.ბ. ეთნიკური. გ. ტომობრივი.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

85. შინაარსის მიხედვით წარმოქმნილი სახელებია 

ა. გეოგრაფიული. ბ. ეთნიკური. გ. ტომობრივი. დ. არცერთი არ არის სწორი 

86. ქართული დამწერლობის უძველეს ძეგლად ითვლება წარწერა 

ა. ბოლნისის სიონზე. ბ. აწყურში.  გ. მცხეთაში.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

 87. ბოლნისის სიონზე უძველესი ქართული დამწერლობა თარიღდება: 

ა. 492-493 წლებით. ბ. 587-588.  გ. 876-875. დ. არცერთი არ არის სწორი 

 88. ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების ხაზი გადაწყდა: 

ა. მე-19-ე საუკუნის  60-იან წლებში.  ბ. მე-18-ე საუკუნის 20-იან წლებში.  გ. მე-12-ე  საუკუნეში.  

დ. არცერთი არ არის სწორი 

 89.  ქართული სალიტერატურო ენის სამი სტილის თეორია დანერგა და გაავრცელა: 

ა. ანტონ კათალიკოსმა.  ბ. ანტონ პირველმა.  გ. ანტონ კათალიკოსმა-პირველმა.   დ. ყველა 

პასუხი სწორია 



 90. ანტონ კათალიკოსის სამი სტილის თეორია გულისხმობდა: 

ა. საეკლესიო ენას.  ბ. დარბაისელთა ენას.  გ. ხალხურ ენას.  დ. ყველა პასუხი სწორია 

 91. სალიტერატურო ერთი ენის არსებობისთვის ბრძოლაში გაიმარჯვა: 

ა. ილია ჭავჭავაძემ.  ბ. ანტონ კათალიკოსმა.  გ.  ანტონ პირველმა.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

92. ილია ჭავჭავაძე ლიტერატურულ ენად აცხადებდა: 

ა. ხალხურ ენას.  ბ. საეკლესიო ენას.  გ. დარბაისელთა ენას.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

93. შინაარსის მიხედვით წარმოქმნილი სახელებია 

ა. ქონების. ბ. ეთნიკური. გ. ტომობრივი.  დ. არცერთი არ არის სწორი 

94შინაარსის მიხედვით წარმოქმნილი სახელებია 

ა. არცერთი არ არის სწორი. ბ. ეთნიკური. გ. ტომობრივი.  დ. გრამატიკული 

95. კონკრეტული არსებითი სახელი აღნიშნავს ისეთ საგანს, რომელსაც აღვიქვამთ 

ა. ყველა პასუხი სწორია 

ბ. შეხებით 

გ. დანახვით 

დ. გრძნობათა ორგანოებით  

96. მსაზღვრულ-საზღვრულის როგორი ურთიერთბაა მიმართებაში „ხის სახლი“? 

ა. მართული ბ. შეთანხმებული გ. მართულ-შეთნხმებული  დ. არცერთი არ არის 

სწორი 

97.  რა არის დანართი? 

ა. მსაზღვრელის ერთი სახეა, როდესაც არსებითი სახელი საზღვრავს  საკუთარ სახელს 

(ადამიანის, ქალაქის, მდინარის, გაზეთის, წიგნის ჟურნალის, რომანის და ა.შ.) 

ბ. ზმნის რელატიური ფორმა. 

გ. არც ერთი და არც მეორე  დ. არცერთი არ არის სწორი 

98. დანართად შეიძლება გამოვიყენოთ: 

ა. პროფესიის, თანამდებობის, წოდების აღმნიშვნელი არსებითი სახელები ზომა-წონის 

აღმნიშვნელი არსებითი სახელები, გვარები. 



ბ. ერთგვარი წევრები 

გ.  ზმნები. დ. არცერთი არ არის სწორი 

99. სახელი ბრუნების დროს შეიძლება იყოს 

ა. თავისთავადი და მსაზღვრელი 

ბ. კონკრეტული და აბსტრაქტული მიმართების 

გ. არც ერთი, არც მეორე დ. არცერთი არ არის სწორი 

100.  მსაზღვრელია სახელი 

ა. როდესაც სხვა სახელის ნიშნ-თვისებას განსაზღვრავს ფრაზაში და მისი ფორმაც საზღვრულის 

ფორმაზეა დამოკიდებული 

ბ. როდესაც იგი აბსტრაქტულია 

გ. არც ერთია, არც მეორე დ. არცერთი არ არის სწორი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


