რომელ ორგანოს ევალებოდა აჯანყების უშუალო მომზადება 1922
წელს?

"ინტერპარტიულ
საბჭოს"
"სამხედრო ცენტრს"
"სახალხო კომიტეტს"
"წინააღმდეგობის შტაბს"
ჩამოთვლილთაგან რომელი ბრძოლა მოხდა ყველაზე გვიან?

ლაიპციგის
სტალინგრადის
ვატერლოოს
ბასიანის
სელევკი ერქვა ალექსანდრე მაკედონელის
მსახურს
სარდალს
შვილს
აღმზრდელს
ვინ არ მიეკუთვნებოდა განმანათლებლებს?

დიდრო
რუსო
მონტესკიე
კალვინი
რომელ სახელმწიფოს ებრძოდა ეგრისის ტერიტორიაზე VI საუკუნეში
ბიზანტიის იმპერია?

ირანს
ასურეთს
ბაბილონს
მითანს
რამ განაპირობა "დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები"?

ახალი სავაჭრო გზების ძიებამ
ინგლის-საფრანგეთის ომმა
ლათინურ დამწერლობის
გავრცელებამ
ცეცხლსასროლი იარაღის შექმნამ
რომელი ქართველი პოლიტიკოსი მონაწილეობდა 1918 წელს ბათუმის
საზავო მოლაპარაკებებში?

ევგენი
გეგეჭკორი
აკაკი ჩხენკელი
ნოე რამიშვილი
კარლო ჩხეიძე
რომელი ქართველი პოლიტიკოსი მონაწილეობდა 1918 წელს ბათუმის
საზავო მოლაპარაკებებში?

ევგენი
გეგეჭკორი
აკაკი ჩხენკელი
ნოე რამიშვილი
კარლო ჩხეიძე
ვისი ლოცვის შემდეგ დაიმსხვრა არმაზის კერპი?

წმიდა ნინოს
ანდრია
პირველწოდებულის
სვიმონ კანანელის
ელიოზ მცხეთელის

რა ეწოდებოდა არაბთა ხალიფას მიერ საქართველოში დანიშნულ
მოხელეს?

პიტიახში
მარზპანი
ვალი
ამირა
რას უწოდებენ ქართველ მოღვაწეთა იმ ჯგუფს, რომლებიც სამოღვაწეო
ასპარეზზე XIX საუკუნის 60-იან წლებში გამოვიდნენ?

ხალხოსნებს
თერგდალეულებს
სოციალ-დემოკრატებს
ეროვნულ
დემოკრატებს
რას უწოდებენ ქართველ მოღვაწეთა იმ ჯგუფს, რომლებიც სამოღვაწეო
ასპარეზზე XIX საუკუნის 60-იან წლებში გამოვიდნენ?

ხალხოსნებს
თერგდალეულებს
სოციალ-დემოკრატებს
ეროვნულ
დემოკრატებს

რომელი ეპითეტით შევიდა ისტორიაში ალექსანდრე მაკედონელი?

„აზიის დამპყრობელი“
„ამერიკის აღმომჩენი“
„ოკეანის
გადამცურავი“
„ალპების
გადამლახავი“
რომელი ეპითეტით შევიდა ისტორიაში ალექსანდრე მაკედონელი?

„აზიის დამპყრობელი“
„ამერიკის აღმომჩენი“
„ოკეანის
გადამცურავი“
„ალპების
გადამლახავი“
1938 წლის ნოემბერში მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით ეთნიკურრელიგიური ნიშნით ხალხის მასიური რბევა-აწიოკება დაიწყო. 9
ნოემბრის ღამეს მათი სახლები, სკოლები და მაღაზიები გაძარცვეს,
ათასზე მეტი სინაგოგა დაწვეს და დაანგრიეს. რბევას მოჰყვა
მსხვერპლიც. ათეულ ათასობით ადამიანი საკონცენტრაციო ბანაკებში
გადაიყვანეს. მათ თემს კი სახელმწიფოსათვის უზარმაზარი
კონტრიბუციის გადახდა დააკისრეს.
რა სახელით შევიდა ისტორიაში ტექსტში აღწერილი მოვლენები?

ჰოლოკოსტი
აუტოდაფე
პროსკრიფცია
ექსტრადიცია
რატომ გაგზავნა გიორგი V-მ ელჩობა ეგვიპტის სულთანთან?
ოქროს ურდოს წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის დაწყების
მიზნით
ქართველი ვაჭრების გადასახადებისგან გათავისუფლების მიზნით
იერუსალიმის მონასტრის მუსლიმთა მფლობელობისაგან გამოხსნის
მიზნით
ევროპელ ჯვაროსნებთან მიმდინარე მოლაპარაკებაში
მონაწილეობის მიღების მიზნით
"ქართლის ცხოვრების" მიხედვით, ქართლის
რომელ მეფეს ჰქონდა ურთიერთობა

ასურასტანის მეფე ანტიოქოსთან?

ფარნავაზს
ნერსეს
გუარამს
სტეფანოზს
"ქართლის ცხოვრების" მიხედვით, ქართლის რომელ მეფეს ჰქონდა
ურთიერთობა ასურასტანის მეფე ანტიოქოსთან?

ფარნავაზს
ნერსეს
გუარამს
სტეფანოზს
ქართლის რომელი მეფის ბრძანებით მოკლეს ვარსქენ პიტიახში?

ბაქარის
თეიმურაზის
ვახტანგის
ლუარსაბის
რას უწოდებდნენ ეგრისის სამეფოს ბიზანტიელები VI საუკუნეში?

იბერიას
გეორგიას
ლაზიკას
დიაოხს
რომელი პრეზიდენტის დროს გამოვიდა აშშ "დიდი დეპრესიიდან"?

ჰუვერის
რუზველტის
ტრუმენის
ეიზენჰაუერის
რომელი ქალაქის გასათავისუფლებლად წამოიწყო ჯვაროსნული
ლაშქრობა რომის პაპმა?

იერუსალიმის
დამასკოს
ბაღდადის
კაიროს
ვინ სარდლობდა ფრანგებს ლაიფციგის ბრძოლაში?
ბონაპარტე
რობესპიერი
დანტონი
მირაბო
რომელი სახელმწიფო შეუერთდა პირველი მსოფლიო ომის დაწყების
შემდეგ "სამთა კავშირს"?

ოსმალეთი
ავსტრალია
ბრაზილია
ეგვიპტე
რომელი სახელმწიფო შეუერთდა პირველი მსოფლიო ომის დაწყების
შემდეგ "სამთა კავშირს"?

ოსმალეთი
ავსტრალია
ბრაზილია
ეგვიპტე
ჩამოთვლილთაგან რომელი ისტორიული პიროვნება მოღვაწეობდა
ყველაზე ადრე?
მურვან–ყრუ
ჰაბიბ იბნ
მასლამა
მალიქ შაჰი
შაჰი აბას I
რომელ სამეფოს მართავდა ლუარსაბ I?

კახეთის
იმერეთის
ქართლის
აფხაზეთის
ამოთვლილთაგან ვინ მიეკუთვნება „თერგდალეულებს“?

სერგო
ორჯონიკიძე
ფილიპე მახარაძე
დიმიტრი ბაქრაძე
ილია ჭავჭავაძე
რომელი სახელმწიფოს მეფეები ლაშქრობდნენ დიაოხში?

ბაბილონის
აქადის
ეგვიპტის
ურარტუს
რომელი საგვარეულოს წარმომადგენელი იყო ტაო-კლარჯეთის
სამეფოს დამაარსებელი აშოტი?

ბაგრატიონთა
ფარნავაზიანთა
ჯაყელთა
თმოგველთა
სომხეთის მოსაზღვრე საქართველოს რომელ მხარეში მოაწყვეს
აჯანყების ინსცენირება ბოლშევიკებმა 1921 წელს?

ქვემო ქართლში
ზემო რაჭაში
ზემო იმერეთში
მთიან აჭარაში
რომელი ქალაქი შეინარჩუნეს არაბებმა პირენეის ნახევარკუნძულზე XV
საუკუნის ბოლომდე?

ვალენსია
სარაგოსა
კორდობა
გრანადა
რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ლუი XVI?
XVI
XVII
XVIII
XIX
რომელი სამეფო არსებობდა დასავლეთ საქართველოში ძვ. წ. აღ–ის VIV საუკუნეებში?

ოდიშის
კოლხეთის
იმერეთის
აფხაზეთის
ჩამოთვლილთაგან ვინ დაიდგა იმპერატორის გვირგვინი ყველაზე
გვიან?
კარლოს დიდმა
კონსტანტინე
დიდმა
იუსტინიანე დიდმა
პეტრე I-მა დიდმა
ვის გადაყენებას მოითხოვდნენ, თბილისში მიმდინარე მიტინგებისა და
დემონსტრაციების მონაწილეები 1956 წელს?

ხრუშჩოვის
ლენინის
ბრეჟნევის
ანდროპოვის

რომელი მეფის დროს დაიწყო საქართველოში “დიდი თურქობა”?

ბაგრატ IIIის
გიორგი I-ის
ბაგრატ IVის
გიორგი IIის
როდის მოექცა აჭარა და ბათუმი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში?

XIII
საუკუნეში
XV საუკუნეში
XVII
საუკუნეში
XIX
საუკუნეში
ვინ გააცნო ეროვნულ საბჭოს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი
1918 წლის 26 მაისს?

მიხა ცხაკაიამ
ნოე ჟორდანიამ
ფილიპე
მახარაძემ
ილია ჭავჭავაძემ
ჩამოთვლილთაგან რომელი ისტორიული პიროვნება მოღვაწეობდა
ყველაზე ადრე?

ვახტანგ გორგასალი
ქართლის მეფე ფარსმან II
ქველი
ლაზთა მეფე გუბაზი
აშოტ კურაპალატი

რომელ საუკუნეებში მოღვაწეობდა ფერნანდო მაგელანი?

VI-VII
X –XI
XV–
XVI
XIX–
XX
ჩამოთვლილთაგან რომელი იყო გუბაზ მეფის თანამედროვე?

იუსტინიანე I
ნიკიფორე
ბონიფაციუსი
რომანოზი
რა ეწოდა XX საუკუნის 30-იანი წლების ეკონომიკურ კრიზისს აშშ-ში?

დიდი აპათია
დიდი
დეპრესია
დიდი ამნეზია
დიდი
ათროპია
რომელ საუკუნეში დაიწყო ჯვაროსნული ლაშქრობები?

IV
VI
VIII
XI

რომელ სახელმწიფოს წაართვა რუსეთმა X IX საუკუნეში სამცხე
და ქალაქი ახალციხე?

ირანს
ალბანეთს
ოსმალეთს
სომხეთს
რომელი სამეფოს მეფე იყო ერეკლე II?

ქართლ–კახეთის
იმერეთ–
ჰერეთის
იმერეთ–
ქართლის
ქართლ–
მესხეთის
რომელმა რომის პაპმა გადმოიტანა თბილისში კათოლიკური ეკლესიის
საეპისკოპოსოს ცენტრი?

ლეონ II-მ
ბონიფაციუს IIIმ
მარტინ IX-მ
იოანე XXII-მ
რომელ ქვეყანაში იწვევდნენ გენერალურ შტატებს?

ინგლისში
საფრანგეთში
ესპანეთში
გერმანიაში

რომის რომელ იმპერატორს მიმართა მირიან მეფემ
ქართლში ქრისტიანი სასულიერო პირების გამოგზავნის თხოვნით?

იუსტინიანეს
კონსტანტინეს
რომანოზს
ნიკიფორეს
როდის მოხდა იაპონიის კაპიტულაცია?

1943 წლის 8 ნოემბერს
1944 წლის 6 მაისს
1945 წლის 2
სექტემბერს
1946 წლის 10 იანვარს
ვინ იყო იმპერატორ კონსტანტინეს თანამედროვე ქართლის მეფე?

მირიანი
ფარსმანი
საურმაგი
მითრიდატე
რა ერქვა წოდებრივ-წარმომადგენლობით ორგანოს საფრანგეთში?

სეიმი
კორტესები
გენერალური
შტატები
დუმა

რა ერქვა წოდებრივ-წარმომადგენლობით ორგანოს საფრანგეთში?

სეიმი

კორტესები
გენერალური
შტატები
დუმა
რომელ საუკუნეში დაიდო “დაცვის სიგელი”?

V
VI
VII
VIII
რომელ ხანას განეკუთვნება მტკვარ-არაქსის კულტურა?
ძველი ქვის
ახალი სპილენძის
ადრე ბრინჯაოს
განვითარებული
რკინის
რომელ წელს დაამარცხა საქართველოს მეფე გიორგი VIII იმერეთის
ერისთავმა ბაგრატმა?
1263
1363
1463
1563
ვინ იყო მირიან მეფის თანამედროვე რომის იმპერატორი?
ტრაიანე
ადრიანე
თეოდოსიუსი
კონსტანტინე

სახელი გვარი-----------------------------

ძველი რომი

(ბარბაროსებამდე)

I -აირჩიე სწორი ვარიანტი!(1 ქ.)
1)ქ.რომის დაარსების თარიღია? ა)753წ; ბ)ქრ.შ.753 წ; გ)ქრ.შ.853 წ.
2)ქ.რომი განლაგებული? ა)6 ბორცვზე; ბ)7 ბორცვზე; გ)8 ბორცვზე.
3)რომს მართავდა სულ? ა)7 მეფე; ბ)8 მეფე; გ)9 მეფე.
4)უკანასკნელი მეფე განდევნეს? ა)ქრ.შ.509- მარკუსი, ბ)509წ.-ოქტავიუსი; გ)ქრ.შ.509წ.ტარქვინიუს ამაყი.
5)სახალხო ტრიბუნის თანამდებობა რომში გამოჩნდა? ა)ქრ.შ.390წ. ბ)ქრ.შ.490წ. გ)490წ.
6)ბატებმა ქ,რომი გადაარჩინეს? ა)ქრ.შ.387წ.-გალებისაგან;
ბ)ქრ.შ>397წ.გალებისაგან;გ)არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
7)რა გახდა საბაბი პუნიკური ომებისა? ა)კ.სარდინია; ბ)კ.სიცილია; გ)კ.კორსიკა.
8)I პუნიკური ომი მიმდინარეობდა? ა)ქრ.შ.264-241წწ. ბ)ქრ.შ.218-201წწ. გ)149-146წწ.
8)ქრ.შ.133 წ.რომის პროვინციად გამოცხადდა? ა)მაკედონია; ბ)პერგამონი; გ)ორთავე
პასუხი სწორია.
9)მიწის რეფორმა გაატარა - სახალხო ტრიბუნმა?
ა)ტიბერიუსი; ბ)გრაკქუსმა; გ)ორთავე პასუხი სწორია.
10)რომელი ქალაქის გლდიატორთა სკოლიდან გაიქცნენ მონები?
ა)კანე, ბ)კაპუა; გ)ზამა.
11)ქრ.შ53წ.პართიასთან ბრძოლაში გარდაიცვალა?
ა)იულიუს კეისარი; ბ)პომპეუსი; გ)კრასუსი.
12)კეისარმა მთელი გალია დაიპყრო ? ა)ქრ.შ.68-61წწ. ბ)ქრ.შ.58-51 წწ. გ)58-51წწ.
13)ქრ.შ 49 წ.კეისარმა გადალახა მდ.? ა)ტიბრი; ბ)რუბიკონი; გ)ტიგროსი.
14)კალენდრის რეფორმა კეისარმა ჩაატარა? ა)ქრ.შ42წ. ბ)ქრ.შ. 44წ. გ) ქრ.შ.45წ.
15)კეისარი მოკლეს? ა)44წ. ქრ.შ.44წ. გ)არცერთი პასუხი არ არის სწორი

16)იულიუსის მომხრეები,რომლებმაც სენატორებს შეუტიეს?ა)ანტონიუსი, ბ)ოქტავიუსი
გ)ორთავე პასუხი სწორია.

ჩასვი მრავალწერტილის ნაცვლად სწორი პასუხები!

ძვ.წ. --------------წელს სამხრეთ იტალიის ქალაქ ------------------- გლადიატორთა
სკოლიდან გაიქცა 70 კაცი.მათ ვეზუვის მთას შეაფარეს თავი.აჯანყებულებს
Xელმძღვანელობდა ------------------1)86. 2)კაპუა. 3)პომპეუსი. 4)რომი. 5)74. 6)სპარტაკი. 7)65. 8)კრასუსი. 9)კეისარი.

ერთ-ერთმა გერმანელმა ბელადმა------------------ დასავლეთ რომის იმპერიის
ახალგაზრდა იმპერატორი ------------------- ტახტიდან ჩამოაგდო და თავი იტალიის
მმართველად გამოაცხადა. -------------------წელს დასავლეთ რომის იმპერიის ისტორია
დასრულდა.

1)485. 2)ტიბერიუსი. 3)429. 4)ალარიხი; 5)ანტონიუსი; 6)476. 6)ატილა. 7)რომულუს
ავგუსტულუსი; 8)ოდოაკრი.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.დააკავშირე ისრებით!

სახელი გვარი--------------------

1)რომი მსოფ.ბატონი

ა)დიდი არმენია.

2)ციცერონი.

ბ)მითრიდატე VIევპატორი.

3)მითრიდატე VI

გ)რომაელი ისტორიკოსი.

4)სტრაბონი.

დ)რომაელი სარდალი.

5)სოფენეს სამეფო.

ე)აზერბაიჯანი.

6)ალბანეთის სახელმწიფო.

ვ)ბერძენი ისტორიკოსი.

7)ქრ.შ-მდე 111-63წწ.

ზ)პონტოს მეფე.

8)ტიგრან II

თ)ქრ.შ-მდე 168წ.

9)გნეუს პომპეუსი.

ი)სომხეთის სამეფო.

2.

უპასუხე შეკითხვებს!

ა)რომელი იმპერიის იდეოლოგიაა:მსოფლიოში მშვიდობის,წესრიგისა და
სამართლიანობის დამყარება?
ბ)ქრ.შ-მდე IIს. ქართლის ძლიერების შერყევა,რამ გამოიწვია?
გ)პართია რომელ სამეფოს გამოეყო?
დ)როდის გაითავისუფლეს თავი სელევკიდებისგან სომხებმა?და რით ისარგებლეს?
ე)სელევკიდებისგან განთავისუფლებულმა სომხებმა შექმნეს ორი სომხური
სახელმწიფო,დაასახელე?
ვ)დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე რომელი სახელმწიფო წარმოიქმნა?
ზ)პონტოს სამეფო რომელ ტერიტორიას მოიცავდა?
თ)ვისი მეფობის დროს გაძლიერდა პონტოს სამეფო?
ი)პონტოს სამეფოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს დას.ქართული ტომები
შეადგენდნენ,დაასახელე!
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კ)წყაროების თანახმად ქრ.შ-მდე 65წ.რომაელებთან ბრძოლაში რამდენი ქართველი
დაიღუპა და რამდენი ტყვედ ჩავარდა?
ლ)რას ითველისწინებდა პომპეუსი არტაგს ზავზე რო დათახმნდა?
მ)სომხეთი დაზარალდა ზავით რომთან,თუ საქ-ო,პასუხი დაასაბუთე!
3.უპასუხე კი ან არა!
ა)პართიას მართავდა არშაკიდების დინასტია.
ბ)რომაელებმა ქრ.შ-მდე 190 დაამარცხეს სელევკიდები.
გ)მითრიდატეVI-ს კავშირი ჰქონდა პომპეუსთან.
დ)მითრიდატეVI-ს კავშირი არ ჰქონდა ტიგრან II-სთან.
ე)პომპეუსი სომხეთში,იქედან ქართლში შემოიჭრა,რადგანაც მოსდევდა მითრიდატეVIს
ვ)პომპეუსი ქართლში 65წ.შემოიჭრა.
ზ)პომპეუსის დროს ქართლში არ მეფობდა არტაგი.
თ)ზავის პირობების თანახმად,ქარღთლში მეფობდა ხელუხლებლად რჩებოდა.
ი)ქართლის მეფეს რომაელთა ,,მეგობრობა და მოკავშირეობა“და კავკასიის
უღელტეხილების შეკავება არ ევალებოდა.
კ)სომხეთს არ დაუკარგავს ტიგრანII-ის დროს დაპყრობილი ყველა ოლქი და
მეორეხარისხოვან სახელმწიფოდ არ ქცეულა.
ლ)რომის იმპერატორი ვესპასიანე ქართლის მეფეს მტერს უწოდებს.
4.ჩასვი შესაბამისი რიცხვები!
.....წ.იმპერატორმა ადრიანემ მცირე აზიაში ყოფნისას თავისთან მოიწვია აღმოსავლეთის
სხვადასხვა ქვეყნის................. და მმართველები,მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება
გამოიჩინა ქართლის მეფის ................... მიმართ და მისი გულის მოსაგებლად ძვირფასი
საჩუქრები............................................. და ....... კაციანი რაზმი-გაუგზავნა:ქართლის მეფე
მაინც არ გამოცხადდა მასთან და მხოლოდ საჩუქრები-................................ მოსახამები
გაუგზავნა ამით განაწყენებულმა იმპერატორმა ფარსმანის საჩუქრების აბუჩად აგდების
მიზნით ბრძანა ამ მოსასხამებით .......................................... შეემოსათ და ასე გამოეშვათ
.................... არენაზე ამის საპასუხოდ ..........მეფემ გახსნა .................. კარი,გამოიყენა
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............... მეომარი ტომები და რომის იმპერიის ..................... პროვინციებს შეუსია.ამით
ქართლის მეფემ აგრძნობინა ...............თავისი ძლიერება.
სავარაუდო სიტყვები
1)იმპერატორს2)გლადიატორი,3)ცირკის,ალანოსთა,4)აღმოსავლეთ,5)ქართლის,6)მეფეები,7)128წ. ,8)ოქროქსოვილი,9)საომარი
სპილო,10)50,ქარსმანII-ის,11)დარიალი.
________________________________________________________________________________
5.უპასუხე კითხვებს!
1.ტომი,რომელიც მოსახლეობდა აჭარის შავი ზღვის სანაპიროზე.
2.ალბანეთის სამეფო დღეს.
3.ელჩი,იგივე.
4.რომის რომელ იმპერატორთან ჰქონდა ფარსმანII-ს ცუდი ურთიერთობა.
5.ზღვის პირა საპორტო ქალაქი.
6.ორენოვანი წარწერა
7.ახალგაზრდა ქალის სახელი,რომლის საფლავიც აღმოაჩინეს არმაზის ხევში.
8.სერაფიტას მეუღლე.
9.რომაელი ისტორიკოსი,რომელმაც აღწერა პომპეუსის ლაშქრობა იბერიში.
6.წაიკითხე წყარო 1გვ.46 და უპასუხე კითხვებს!
1)დაასახელე იბერთა მეზობლები!
2)რატომ გაუგზავნა არტაგმა ელჩები პომპეუსს?
3)რომელი აკროპოლისია ნახსენები წყაროში?
4)რომელ მდინარეზე დაწვა პომპეუსმა ხიდი?
5)მდინარე არაგვს რომელი სახელით მოიხსენებს დონ კასიუსი?
6)რამდენი ხიდი დაწვა პომპეუსმა?
7)პარტიზანული ბრძოლების გაგრძელება,რის გამო ვერ შეძლეს იბერებმა?
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7.ჩასვი სათანადო სიტყვები!
ფარსმან II დიდი ........................... და თავისი.................. ჩავიდა .............................
მოლაპარაკების შემდგომ აქ გაიმართა დიდი ასპარეზობა,რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს ქართლის ............................ და მისმა ამალის წევრება.იმპერატორს იმდენად
მოეწონა ქართველ მხედართა .............................. ხელოვნება,რომ ნება დართო ქართლის
მეფეს ..................................................... მსხვერპლი შეეწირა,რაც დიდი პატივი იყო
უცხოელთათვის.ცხენზე ამხედრებული ფარსმანის ქანდაკება ომის
ღმერთის.................................ტაძარში დაიდგა.
1)მარსის.2)მეფემ.3)ამალით4).სამხედრო.5)კაპიტოლიუმში.6)რომში.7)ცოლშვილით.
8.წყარო 3,გვ48.
ჩამოთვალე რა და რა უმაღლესი სამოხელეო თანამდებობები ყოფილა IIს-ის ქართლის
სამეფოში?

წყარო 4,გვ48
რატომ განადიდებს ,,ქართლის ცხოვრება“მეფე ფარსმან II-ს?

ლექსიკონი!!!
1)ანტიკური_____
2)ანექსია____
3)ანალოგია_______
4)ჩუგლუგი______

N 17

($14-15)

სახელი--------------გვარი----------------I.აირჩიე სწორი ვარიანტი!
1)ბიზანტია-ირანს შორის ომი განახლდა?
ა)607 წ.;

ბ)602 წ.;

გ)609 წ.

2)ჰერაკლე იყო იმპერატორი?
ა)რომის; ბ)კონსტანტინოპოლის;

გ)ბიზანტიის.

3)ჰერაკლე სომხეთში შეიჭრა?
ა)622 წ.;

ბ)620 წ.;

გ)623 წ.

4)ჰერაკლე სომხეთში შეიჭრა?
ა)ოდიშის გზით;

ბ)იმერეთის გზით;

გ)ლაზიკის გზით.

5)ჰერაკლეს მოკავშირე სპარსელთა წინააღმდეგ?
ა)ალბანეთი;

ბ)ხაზარეთი;

გ)პართია.

6)ქ.ნინევიის ნანგრევებთან სპარსელები დამარცხდნენ?
ა)622 წ.

ბ)627 წ. 626 წ.

7)ხაზართა ხაკანი?
ა)ჯებედე;

ბ)ჯიბუდუ;

გ)ჯიბღუ.

8)ხაზარებმა თბილისი აიღო?
ა)სამ თვეში; ბ)ერთ თვეში; გ)ორ თვეში;
9)იარუსალიმში სპარსელთა მარცხის შემდეგ ზეიმით აღმართეს?
ა)ბიზანტიის დროშა; ბ)წმ.ჯვარი; გ)იუდეველთა დროშა;
10)არაბები საქართველოს სამხრეთ საზღვრებთან გამოჩნდნენ?
11)I არაბი სარდალი საქართველოში? ა)ჯარაჰი; ბ)ჯანდარი; გ)ჰაბიბ იბნ-მასლამა.

12)არაბთა ხელშეკრულება?
ა),,ფიცის წიკნი“

ბ),,ზეგლისდება“ გ),,დაცვის სიგელი“

13)ბიზანტიელთა საპირისპიროდ VIIს.ბოლოს ეგრისი იწვევს?
ა)სპარსელებს; ბ)სომხებს; გ)არაბებს;
14)ეგრისის მმართველი?
ა)სერგი ბარნუკის ძე; ბ)იონა; გ)სტეფანოზI;
15)ბიზანტიური ტიტული ეგრისის მმართველს?
ა)პატრიკიოსი; ბ)კურაპალატი; გ)არცერთი პასუხი არა არის სწორი;
16)როდის მოიწვია სერგი ბარნუკის ძემ არაბები ეგრისში?
ა)698წ. ბ)697წ. გ)696წ.
17)ციხეები,სადაც არაბთა ჯარი იდგა?
ა)შორაპანი და დვინი; ბ)ანაკოფია და არტანუჯი; გ)ციხეგოჯი და კოდორი;
18),,დაცვის სიგელი“განახლდა?
ა)725წ. ბ)729წ. გ)724წ.
19)არაბთა სარდალი რომელმაც ,,დაცვის სიგელი“ განაახლა?
ა)მურმან ყრუ; ბ)ჯარაჰი; გ)აბულ კასიმი;
20)სულადობრივი გადასახადი?
ა)ჯიზია; ბ)ხარაჯა; გ)არცერთი პასუხი არ არის სწორი;
21)ხარაჯა არის გადასახადი?
ა)სულადობრივი; ბ)სამხედრო; გ)საადგილმამულო;
22)დარიალის გზით ქართლში ხაზარები შემოიჭრნენ?
ა)720წ. ბ)730წ. გ)735წ.
23)ბაღდადის ხალიფა ჰიშიმმა ამიერკავკასიის დასამორჩილებლად გამოაგზავნა?
ა)ბუღა თურქი; ბ)მურვან იბნ მუჰამედი; გ)აბულ კასიმი;
24)ჰიშამას ბიძაშვილი?

ა)მურვანი; ბ)ლეონი; გ)აბული;
25)რომელ წელს შემოიჭრა მურვანი?
ა)738წ. ბ)735წ. გ)783წ.
26)მურვან ყრუ საქართველოში შემოვიდა?
ა)30 000 არმიით.; ბ)1400 00 არმიით. გ)120 000 არმიით.;
27)იოანე საბანისძე მოღვაწეობდა?
ა)VIIს. ბ)VIIIს. გ)VIს.
II-გაასწორე შეცდომა!!!
ა) ქართლის ერის მთავარი სტეფანოზ I იძულებელი შეიქმნა, ოჯახთან სამხრეთ საქ-ში
გადასულიყო. მას კვალდაკვალ გაყვა ბუღა თურქი, რომელმაც აიღო ეგრისის
დედაქალაქი ცხუმი, ასევე ციხეგოჯი და მიადგა გონიოს ციხეს, სადაც გამაგრებულნი
იყვნენ სტეფანოზ ერისმთავრის შვილები მირი და ლეონი.
ბ) ეგრისიდან სასწრაფოდ გაემართა აბულ კასიმი სირიისაკენ, სადაც რამდენიმე ხნის
შემდგომ გახდა მერვან II, ის იყო I ხალიფა ომაინთა დინასტიაში.
III-დააწყვე ქრონოლოგიური პრინციპით (უახლესიდან
უძველესისაკენ!)
1) ა)ატენის სიონი;

ბ)სვეტიცხოველი; გ)მცხეთის ჯვარი;

დ)ბოლნისის სიონი; ე)ანჩისხატი.
2) ა)არტაგი;

ბ)ფარსმან II;

გ)გორგასალი;

დ)სტეფანოზ I
IV-ისტორიული პიროვნებები დააკავშირე იმდროინდელი ნაგებობებთან!!!
სტეფანოზ I

თბილისის სამება

მირიანი

ვ.გორგასალი

ბოლნისი

სვეტიცხოველი

ილია II

მცხეთის ჯვარი

V-დააკავშირე!!!
1.დავით და კონსტანტინე მხეიძეები

1.რადამისტი.

2.ვალენტინიანე

2.ფარსმან II

3.ატილა

3.არგვეთი

4.ანტონიუს პიუსი

4.ჰუნები

5.მითრიდატე VI

5.პონტო

6.ფარსმან I

6.ვესტგოთები

VI-ჩასვი გამოტოვებული სიტყვები!!!
გლეხის საკომლო შედგებოდა.....................მიწის,......... და ბაღბოსტნისგან,აგრეთვე............................. და ....................... სახლ-კარი,კალო,საბძელი, და
სხვა ადგილებისაგან.საგლეხო ფუძე დაბეგრილი იყო............. ვალდეულება
გადასახადებით.ამათ გარდა,მიწადთმოქმედთა ნაწილს ჯერ კიდე შეადგენენ
...................,ყოფილი..........................,რომლებსაც შენარჩუნებული ჰქონდათ პირადი
თავისუფლება და მიწის ნაკვეთი.ისინი სახელმწიფოს მიმართ გადასახადებსა და
სამხედრო ვალდებულებებს იხდიდნენ.
შესარჩევი სიტყვები!!!
1.სამეურნეო- სათავსო, 2.სავანე, 3.საბატონო, 4.ვენახის, 5.მდაბიორები. 6.ერისგანნი,
7.საცხოვრებელი.

ჩამოთვალე VIII-IXს.დასაწ,წარმოქმნილი ქართული სამეფო სამთავროები?

ჩამოთვალე VIIIს. ტაძრები.?

VIII-IXსს.შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოებები დაასახელე!

5/ბ

სახელი გვარი--------------------

საქართველო ელინიზმის ხანაში
1.გაასწორე შეცდომა!
ა)ელინისტური ეპოქის ქრონოლოგიური ჩარჩოები ზუსტია:იწყება ალექსანდრე
მაკედონელის სიკვდილით (ქრ.შ-მდე 223წ.)და სრულდება ელინისტური ეპოქის
უკანასკნელი დიდი სუვერენის ეგვიპტის დედოფალ კლეოპატრა VIII-ის
აღსასრულით(ქრ.შ-მდე 30 წ.)
ბ)ფარნავაზმა ქართლი დაყო 7 საერისთავოდ და 1 საპასპეტოდ.საერისთავოებს სათაეში
ედგა სპასპეტი.სპასპეტი ემორჩილებოდა ერისთავს,ერისთავი მეფეს.
გ)ქართლში საკმაო რაოდენობით იყვნენ მონები,ისინი მძიმე სამუშაოებზე არ
გამოიყენებოდნენ,როგორიც იყო ციხეების და სასახლეების მშენებლობა,გზების და
არხების გაყვანა,მათ მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში იყენებდნენ.
2.აირჩიეთ სწორი ვარიანტი!
1)ტერმინი ელინიზმი შემოიღო?
ა)პოლიბიუსი; ბ)იოჰან გუსტავ დროიზენი; გ)სტრაბონი;
2)უკანასკნელი ქართლის მამასახლისი?
ა)აზონი; ბ)ბ)ფარნავაზი; გ)სამარი;
3)აზო იყო? ა)მაკედონელი; ბ)სპარსელი; გ)არიანქართლელი;
4)ფარნავაზის მოკავშირე? ა)აზო; ბ)ქუჯი; გ)სამარა;
5)ფარნავაზმა ქართლში რომელი ციხე ააშენა ?
ა)შორაპანი; ბ)არმაზციხე; გ)დიმნა;
6)არმაზის კულტის საფუძვლად წარმოდგებოდა?
ა)მზის ღვთაება; ბ)ხარის ღვთაება; გ)მთვარის ღვთაება;

7)სამეფო საგვარეულოს წევრები?ა)უფლისწულები;ბ)ერისთავები; გ)სეფეწულები.
8)თავისუფალი ან ნახევრად თავისუფალი მეთემე?
ა),,ერი“ ბ),,ბერი“ გ),,ხალხი“
9)სტრაბონი ქართლში ასახელებს?
ა)3 გვარს; ბ)5 გვარს;გ)4 გვარს;
3.დაალაგე ქრონოლოგიური პრინციპით(უძველესიდან-უახლესისაკენ)
ა)ლ.მროველი; ბ)ივ.ჯავახიშვილი; გ)ჰეროდოტე; დ)სტრაბონი.-----------------------------

ლექსიკონი
რეკრუტირებაჩუგლუგიასიმილაცია-

N-16
სახელი გვარი------------------------------

I)დაალაგეთ ქრონოლოგიური პრინციპით(უახლესიდან-უძველესისაკენ)
1)ა)ქრისტიანობა.

2)ა)ომარი.

ბ)ისლამი.

ბ)აბუ ბაქრი.

გ)ბუდიზმი.

გ)ალი.

დ)ოსმანი.

II)იპოვეთ შესაბამისობა!
ომაიანთა დინასტია

661-750წწ.

აბასიანთა დინასტია

750-1258წწ.

III)დაასრულე წინადადება:
1)უდაბნოში ცხოვრობდნენ მომთაბარე ................
2)ბედუინთა ღმერთების პანთეონში უმაღლესი ღვთაება იყო.............
3)საერთო არაბული სამლოცველო იყო....................
4)საქარავნო გზების გზაჯვარედინი იყო ქალაქი..................
5)წმინდა წყარო ............
6)მექის მოხილხვა..................
7)ისლამის შემქმნელია.............
8)მუჰამედის გვარი...............................
9),,საღვთო წერილის ხალხები“ იგივე, რაც..............................

IV)იპოვეთ შესაბამისობა!
1)მუჰამედი დაიბადა

1)622წ.

2),,ჰიჯრის“ წელი

2)632წ.

3)მედინა

3)630წ.

4)მექა დაიკავა

4)570წ.

5)მუჰამედი გარდაიცვალა

5)მოციქულის ქალაქი.

V)იპოვეთ შეცდომა:
1)მუჰამედმა

მექა ვერ აქცია რელიგიურნ ცენტრად, ხოლო ქააბას ტაძარი-

იუდეველთა მთავარ სალოცავად. მექაში პილიგრიმობა-ჰაჯი ნებაყოფილობით გახდა.
მუჰამედის პოლიტიკური გამჭრიახობა გამოვლინდა ლოცვის მიმართულების
შეცვლაში. ამიერიდან მლოცველი პირიქით იერუსალიმისკენ უნდა მდგარიყო.
2)ყურანი მუსლიმთათვის მუჰამედის მიერ ნაქადაგები საღვთო წიგნია.ის შედგება
118 ლექსისაგან-აიასაგან, რომელიც თავის მხრივ იყოფა თავებად-სურებად.

VI)ჩასვი შესაბამისი სიტყვები:
1)უკვე....... მიწურულისათვის მუსლიმური იმპერია გადაჭიმული იყო
აღმოსავლეთით.................. და ჩინეთამდე, დასავლეთით ატლანტის ოკეანის
სანაპიროებამდე.სამხრეთით.................... შავკანიანი მოსახლეობის ბინადრობის
ადგილებამდე, ჩრდილოეთით კი ევროპაში .............. ქედამდე.
________________________________________________________________________________
1)პირინეის. 2)იტალიის. 3)VIIIს. 4)VIIს. 5)ინდოეთის. 6)კავკასიის. 7)აფრიკის.

2)მუჰამედის სიკვდილიდან ასი წლის მანძილზე არაბებმა..........................
მიაღწიეს, სადაც ჰუატიესთან.......... წელს მათი წინსვლა შეაჩერა...........................
________________________________________________________________________________

1)კარლოს მარტელმა. 2)კარლოს დიდმა. 3)738წ. 4)ინგლისამდე. 5)732წ.
6)საფრანგეთამდე.

VII)უპასუხე შეკითხვებს!
1)გადასახადი არა მუსლიმთათვის?______
2)მუსლიმთათვის რამდენ ნაწილად იყოფოდა მსოფლიო?_____
3)ჩამოთვალეთ-----------------------------------------------------------

4)უომრად დანებებულ

ხალხთან არაბები აფორმებდნენ ხელშეკრულებას,,----------

---------------‘’

VII) უპასუხე შეკითხვებს!
1)ომაიანთა სახალიფოს დამაარსებელი?...............................
2)ომაიანთა სახალიფოს სატახტო ქალაქი?................................
3)ომიანებმა711წ.დაიპყრეს?..........................
4)რომელი ტომიდან იყო მუჰამედი?....................................
5)აბასიანთა დაწინაურებაში დიდი წვლილი მიუძღვის?..........................
6)აბასიანთა სატახტო ქალაქი?..............................
7)აბასიანთა თანამდებობის დროს ვეზირის თანამდებობა ეკავა?............................
8)აბასიანთა სახალიფოს ძლიერი ხალიფა?................................
9)946წ. ბაღდადი აიღ ო შიიტმა?............................

IX)გაასწორე შეცდომა!

არაბები IXს-ის დასაწყისში შეიჭრნენ ესპანეთში და მალე თითქმის მთელი
პირინეის კუნძული დაიპყრეს. Xს-ში აქ შეიქმნა პირინეის საამირო, რომელსაც
სათავეში აბასიანთა დინასტიის წარმომადგენლები ედგნენ. შემდეგ აქ გაბატონდნენ
ალმორავიდებისა ომაიანთა დინასტიები. ქრისტიანებმა 1214წ. მოახერხეს მუსლიმთა
დამარცხება, რომლებმაც მხოლოდ ქ.გრანადა შეინარჩუნეს. 1490წ. ეს ქალაქი
ესპანელთა ხელში გადავიდა.

X)იპოვე შეცდომა:
მუნიციპალური ხელისუფლების ორი მთავარი წარმომადგენელი იყო ყადი და
მუჰთასიბი. ყადის ევალებოდა თვალყურის დევნა სასმელი წყლის ხარისხზე,
ქალაქის ქუჩებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიების თავიდან აცილება, ბაზრების
ზედამხედველობა და ა.შ. მუჰთასიბს ევალებოდა სასამართლო ფუნქციების
შესრულება.

XI)უპასუხე კი ან არა!
1)ისლამური საქალაქო ცხოვრების ერთ-ერთი ასპექტი იყო ვაკფი------------2)რელიგიური დაწესებულებები მუსლიმურ სამყაროში იხდიდნენ გადასახადი-------3)ბიზანტიური ოქროს ფული და სასანური ვერცხლის ფული სახალიფოს
მიმოქცევაში დარჩა და შესაბამისად დინარისა და დირჰემის სახელწოდება მიიღო-4)ქალაქს კარიბჭის გარეთ არ ჰქონდა ტვირთის გადამზიდავი პირუტყვის სადგომი------5)კოლუმბის კარაველები ადრეული ანდალუსიური მუსლიმური ხომალდების
ნახაზების მიხედვით იყო აგებული_______
6) ისლამურმა სამყარომ ისწავლა დანარჩენი მსოფლიოსგა ქაღალდის კეთება
სელისაგან-------------------
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I -აირჩიე სწორი ვარიანტი!
1)სასანიანები კავკასიაში მფარველობდნენ ქრისტიანულ მიმდინარეობას?
ა)დიოფიზიტობას;

ბ)მონოფიზიტობას;

გ)მართლმადიდებლობას.

2)სასანიანთა ირანმა 428 წ.მეფობა გააუქმა?
ა)ქართლში;

ბ)ალბანეთში;

გ)სომხეთში.

3)კლარჯეთის საერისთავოს ცენტრი იყო?
ა)ხორნაბუჯი;

ბ)არტანუჯი;

გ)უჯარმა.

4)ალბანეთის დასავლეთი ნაწილი?
ა)კახეთი;

ბ)სომხეთი;

გ)ჰერეთი.

5)ჰერეთის ჩრდილოეთით მდებარეობს?
ა)დაღესტნის მთიანეთი-წუქეთი;
ბ)კლარჯეთის საერისთავო-არტანუჯი;
გ)ქვემო ქართლი-ბოლნისი.
6)V ს.60-იან წწ. ვ.გორგასალი მცირე აზიაში,ჰუნების წინააღმდეგ იბრძოდა,რათა?
ა)ტერიტორიები გაეფართოებინა;
ბ)შაჰ პეროზმა გაიწვია;
გ) ჰუნები თვითონ დაესხნენ თავს.
7)მოღალატე პიტიახში?
ა)ვარდან;

ბ)ვარსქენ;

გ)ვარუჟან.

8)მოღალატე პიტიახში განაგებდა?
ა)შიდა ქართლს;

ბ)ზემო ქართლს;

გ)ქვ.ქართლს.

9)შაჰის გულის მოგების მიზნით სპარსეთში ვარსქენი გაემგზავრა?

ა)460წ.

ბ)466წ.

გ)467წ.
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10)ვარსქენის ცოლი?
ა)ოფელია;

ბ)ჰაიტანუშ;

გ)შუშანიკი.

11),,ვერცხლის მოყვარე“ მთავარეპისკოპოსი?
ა)იოანე;

ბ)პეტრე;

გ)მიქაელი.

12) I კათალიკოსი?
ა)პეტრე;

ბ)იოანე;

გ)მირიანი.

13)ვახტანგის დროს დაარსდა?
ა)ათამდე საეპისკოპოსო; ბ)ოცამდე საეპისკოპოსო; გ)თხუტმეტამდე საეპისკოპოსო.
14)ვახტანგმა სპარსელთა წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყო?
ა)480წ.;

ბ)482 წ.;

გ)484 წ.

15)სპარსელთა წინააღმდეგ აჯანყების საბაბი იყო?
ა)აუტანელი გადასახადები;
ბ)მოღალატე დიდაზნაურების დასჯა; გ)სპარსელთა გამუდმებული თავდასხმები.
16)ბრძოლის პირველივე წელს ვახტანგმა?
ა)დაამარცხა მტერი;

ბ)დატოვე ბრძოლის ველი; გ)განდევნა მტერი.

17)ქართველთა დამარცხების მიზეზი?
ა)არ იყო ერთიანობა მოკავშირეებს შორის;
ბ)არ იყო საკმარისი პროდუქტი;

გ)ქართველები სათანადოდ არ იბრძოდნენ.

18)ვახტანგის უკანასკნელი ბრძოლა ?
ა)დიდგორის ველზე;

ბ)სამგორის ველზე;

გ)შმქორში.

19)სად გარდაიცვალა ვახტანგი?
ა)ბრძოლის ველზე;

ბ)მცხეთაში;

გ)უჯარმაში.

20)ვახტანგი დაკრძალულია? ა)სვეტიცხოველში; ბ)უჯარმაში;

გ)მცხეთაში.
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II - დაალაგე ქრონოლოგიური პრინციპით უახლესიდან უძველესისაკენ!
I-

ა)ნუსხური; ბ)მრგლოვანი;

გ)მხედრული.

II-

ა)ბოლნისი;

III-

ა)ანიკეტის აჯანყება; ბ)II პუნიკური; გ)პომპეუსი ქართლში.

IV-

ა)ტარკვინიუს ამაყი; ბ)ტიბერიუს გრაკხუსი; გ)პერიკლე.

V-

ა)დიონოსე არეოპაგელისი; ბ)ფარსმან ქველი; გ)მირიანი.

ბ)სვეტიცხოველი-ბაზილიკა; გ)სვეტიცხოველი-დარბაზული.

III - უპასუხე შეკითხვებს!

1)ვახტანგის მეფობის წლები---------------მამა( სახელი)--------------------------------დედა(სახელი)------------------------------დები(სახელი)I---------------II---------------I მეუღლე (სადაურობა,სახელი)-----------------------II მეღლე(სადაურობა)---------------------------შვილი(სახელი)-----------------შაჰები-I ----------------- II------------------სიმაღლე-

IV -წაიკითხე წყარო 2 გვ.86(XIკლ.)
უპასუხე დავალების გრაფაში არსებულ კითხვას!

სახელი გვარი-------------------

#-7.დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემა
I.აირჩიე სწორი პასუხი!
1)ევროპაში ყველაზე ადრე გამოჩნდნენ?
ა)გერმანელები; ბ)კელტები; გ)სლავები
2)რომაელთა პირველი შეტაკება გერმანელებთან მოხდა?
ა)ქრ.შ.I ს.; ბ)ქრ.შ.II ს. ქრ.შ.III ს.
3)პირველად ვინ განასხვავა გერმანელები კელტებისაგან?
ა)პომპეუსმა; ბ)პროკოპი კესარიელმა; გ)იულიუსს კეისარმა.
4)რომელი რომაელი ისტორიკოსი არის ავტორი ნაშრომი ,,გერმანია“?
ა)კორნელიუს ტაციტუსი; ბ)პლუტარქე; გ)იულიუს კეისარი.
5)გერმანელებისაგან თავდაცვით ზღუდეებს რომაელები უწოდებდნენ?
ა)გამეს; ბ)რამეს; გ)ლიმესს.
6),,ხალხთა დიდი გადასახლება“ მოიცავს პერიოდს?
ა)III-VIIIსს. ბ)IV-VIIსს; გ)IV-IXსს.
7)ჰუნებმა მიატოვეს შორეული ჩინეთის მოსაზღვრე?
ა)სამხრეთ აზიის სტეპები; ბ)აზიის სტეპები; გ)დასავლეთი სტეპები.
8)ჰუნები გოთების გერმანულ ტომს თავს დაესხა?
ა)275 წ. ბ)375 წ. გ)475 წ.
9)გოთები მაშინ ცხოვრობდნენ?
ა)ჩრ-თ შავიზღვისპირეთში; ბ)ხმელთაშუაზღვის სანაპიროებზე; გ)სამხ-თ
შავიზღისპირეთში.
10)ოსტგოთები შეუერთდნენ?
ა)სლავებს; ბ)რომაელებს; გ)ჰუნებს.
11)ადრიანოპოლისთან ბრძოლა გაიმართა? ა)378წ. ბ)379წ; გ)377წ.
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12)რომი ორ ნაწილად გაიყო? ა)395წ; ბ)396წ; გ)397წ.
13)ჰონორიუსის მეურვე? ა)ალარიხი; ბ)სტილიქიონი; გ)ოდოაკრი.
14)ალარიხის რომში შემოსვლის გამო ჰონორიუსი გაიქცა?
ა)გალიაში; ბ)ადრიანოპოლისში; გ)რავენაში.
15)ალარიხი პირველად რომს მოადგა? ა)406წ. ბ)408წ.გ)410წ.
16)ბიზანტიის იმპერატორმა ოსტგოთებს დაუთმო,პროვინცია?
ა)მაზია; ბ)ნეზია; გ)ამასია.
17),,ღვთის რიცხვა“-? ა)ჰაიზერიხი; ბ)ატილა; გ)ალარიხი.
18)ბრძოლა კატალაუნთან გაიმართა? ა)351წ. ბ)451წ. გ)452წ.
19)455 წელს რომს მოადგა? ა)ჰაიზერიხი; ბ)ალარიხი; გ)ატილა.
20)რომის იმპერია დაეცა? ა)410წ. ბ)475წ. გ)476წ.
II- იპოვე შესაბამისობა! (5 ქ.)
1)ჰაიზერიხი

ა)კატალაუნი

2)ატილა

ბ)აღმოსავეთ ბიზანტია

3)არკადიუსი

გ)პაპი ლეო I

4)ვალენტინიანე

დ)იორდანესი

5)აეციუსი

ე)ადრიანოპოლის ბრძოლა

III -ჩასვი გამოტოვებული სიტყვები! (5 ქ.)
სანამ იმპერატორი ..............................მცირეწლოვანი იყო,ხელისუფლების მთელი სიმძიმე
დააწვა მის მეურვეს-ნიჭიერ მხედართმთავარს............................სტილიქიონი თავად
..............................იყო .............................ტომიდან,მაგრამ თავდაუზოგავავად იგერიებდა
..................................შემოსევებს.
________________________________________________________________________________
1)ფრანგი; 2)სტილიქიონი; 3)ატილა; 4)თეოდოსიუსი; 5)ჰონორიუსი;
6)ვანდალთა;7)ჰუნთა; 8)რომაელებს; 9)ბარბაროსებს; 10)ჰუნებს.

გვ.3
IV -დაალაგე ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით!( 6 ქ.)
1)კატალაუნი;
2)პელოპონესი;
3)კადეში;
4)მარათონი;
5)გავგამელა;
6)პიდასპეს ხეობა;
V - გაასწორე შეცდომა!(6 ქ.)
465 წ.რომის იმპერატორად დაინიშნა ყმაწვილი რომულუს ავგუსტუსი,მის ნაცვლად
ქვეყანას მართავდა დედამისი,როდესაც მათ უარი უთხრეს მეომარ რომაელებს მიწებისა
და სხვა სახის ჯილდოს გადაცემაზე,ერთ-ერთმა უკმაყოფილო მხედართმთავარმა ბარბაროსმა სტილიქიონმა,576 წ.აჯანყება მოაწყო,მან მოკლა რომულუს ავგუსტუსის
მამა,იმპერატორს კი არ შეეხო.
VI - უპასუხე შეკითხვებს!(9 ქ.)
1)ატილა ქ.რომს მოადგა ----2)რომელი ტაძრის სახურავის მთლიანად წაღება ვერ მოახერხეს ვანდალებმა?-----------3)ოდოაკრმა მიიღო---------------ტიტული;
4)ატილასა და ჰაიზერიხთან მოლაპარაკება აწარმოა--------------------5),,ეს არის იმ ძალადობის საზღაური,რომელსაც რომი ეწეოდა სხვა ხალხების მიმართ
ასწლეულების მანძილზე.......“ - დაასხელეთ ავტორი ამ სიტყვებისა;
6)ალარიხმა ქ.რომს ალყა როდის შემოარტყა?------------------------7)ადრიანოპოლის ველზე გარდაცვლილი იმპერატორი--------------------8),,სურთ იყვნენ თავისუფალნი მონათა სახით,და არა მონები თავისუფალთა სახით“ მქადაგებელი სლავიანე(Vს) ვისზე ამბობს?------------------------9)ატილას შეუყვარდა?(არამარტო ქალის სახელი,არამედ რომელი სამეფოს
წარმომადგენელი იყო)---------------------------------------------------------------------
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სახელი გვარი---------------------

1აირჩიეთ სწორი ვარიანტი!!!
1)ნისიბინის ზავი დაიდო?
ა)198წ. ბ)297წ. გ)298 წ.
2)სასანიანთა იმპერიის პერიოდი?
ა)226-650წწ, ბ)220-650წწ. გ)230-560წწ.
3)სასანიანთა იმპერია დაყოფილი იყო:
ა)20 სატრაპიად. ბ)26 სატრაპიად. გ)20 ოლქად.
4)სასანიანთა ირანის ფეოდალური საზოგადოება შედგებოდა:
ა)ქურუმები,მიწათმოქმედნი,ხელოსნები.
ბ)ქურუმები,მეომრები,მიწათმოქმედნი,ხელოსნები.
გ)მეომრები,მიწათმოქმედნი,ხელოსნები.
5)III ს-ში ირანში ფართოდ იყო გავრცელებური ქრისტიანობა
ა)კი, ბ)არა, გ)გაგონილიც კი არ ჰქონდათ ამ რელიგიის შესახებ.
6)წმ.მატათა დაკრძალულია?
ა)აწყურში. ბ) ანაკოფიაში. გ)გონიოში.
7)საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელება იწყება?
ა)IIს. ბ)Iს. გ)IVს.
8)წმ.სვიმონ კანანელი დაკრძალულია?
ა)ახალციხეში. ბ)დიდაჭარაში. გ)ანაკოფიაში.
9)უფლის კვართი ჩამოაბრძანეს საქართველოში?
ა)ანდრია პირველ წოდებულმა,სვიმონ კანანელმა.
ბ)მატათამ.
გ)ელიოზ მცხეთელმა,ლონგინოზ კარსნელმა.

10)იმ ადგილას,სადაც ქრისტეს კვართია დაკრძალული ააგეს ტაძარი?
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ა)მცხეთის ჯვარი, ბ)მცხეთის სვეტიცხოველი, გ)მცხეთის სამთავრო.
11)წმ.ნინო წარმოშობით იყო?
ა)რომის იმპერიის აღ-ეთ პროვინცია ,კაბადოკიიდან;

ბ)აღ-ეთ რომის იმპერია ბიზანტიიდან;

გ)დას-ეთ რომის იმპერიიდან.

12)წმ.ნინოს მშობლები?
ა)იოაკიმე და ანა;

ბ)ზაბულონი და სუსანა;

გ)იებუნალი და სარა.

13)მშობლებმა ნინო მიაბარეს?
ა)სარა ნიაფორს;

ბ)სოფიას;

გ)ორივე პასუხი სწორია.

14)წელიწადის რომელ დროს შემოვიდა ნინო ქართლში?
ა)ზამთარში;

ბ)ზაფხულში;

გ)გაზაფხული.

15)ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა?
ა)337წ;

ბ)326წ;

გ)323წ.

16)იმპერატორ კონსტანტინეს დედა?
ა)ელენე;

ბ)ანა;

გ)სოფია.

17)კონსტანტინე დიდმა საქართველოში ეპისკოპოსად გამოაგზავნა?
ა)მიქაელი;

ბ)არსენი;

გ)იოანე.

18)საქართველოში წმ.ნინოს ჩამობრძანების დროს მეფე და დედოფალი?
ა)ვახტანგი და საგდუხტი;

ბ)მირიანი და ნანა;

19)პეტრე იბერი ერისკაცობაში?
ა)ფრიდონი;

ბ)ამრიდონი;

გ)მურვანოსი.

20)რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა პეტრე იბერი?
ა)III ს.;

ბ)IV ს.;

გ)V ს.

გ)დავითი და გურანდუხტი.

21)პეტრე იბერის აღმზრდელი? ა)მითრიდატე ევპატორი; ბ)მითრიდატე კოლხი;
გ)მითრიდატე ლაზი.
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22)პეტრე იბერი ეპისკოპოსად აკურთხეს?
ა)450წ.;

ბ)452 წ.;

გ)455წ.

II - დაალაგე ქრონოლოგიურად უძველესიდან უახლესისაკენ!
I Iა)სასანიანთა ირანი;
ბ)ელინიზმი;

II ა) მეფე მირიანი;

გ)აქემენიდური ირანი;

ბ)აიეტი;

დ)ასურეთი.

გ)ფარნავაზი;
დ)ფარსმან ქ ველი.

III

ა)ალ.მაკედონელი;

IV - ა)ქალკედონიის კრება;

ბ)იულიუს კეისა რი

ბ)ნიკეის კრება;

გ)ტიგლათფილესერ I

გ)ხათთაყვანიცემა დაგმეს;

დ)ჰანიბალი.

დ)განხეთქილება ეკლესიაში.

III - იპოვე შეცდომა!
კეისარმა თეოდორიუსმა,რომელთანაც მძევლად იმყოფებოდა მირიანის ძე,სახელად
დავითი,გამოგზავნა იგი უკან დიდითა ძღვენითა და მოსწერა ესრეთ მირიან
მეფეს:,,მე,თეოდორიუს მეფე,თვითმპყრობელი,ახალი მონა ცათა მეუფისა...გწერ შენ ღმრთივ დაბრძენებულ და ჩემსავით დიდიხნის მორწმუნესა მეფე მირიანს“.

