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აღმართი A2

სავარჯიშო 1

სავარჯიშო 2

ჩასვით სიტყვა სწორი ფორმით:

ნიმუში    (საქართველო) დროშა → საქართველოს დროშა.           

1. (თბილისი) რუკა → 

2. (აფრიკა) კონტინენტი → 

3. (სკოლა) კომპიუტერი → 

4. (ელენე) ნომერი → 

5. (დავითი) დეიდა → 

6. (ეკონომიკა) ფაკულტეტი → 

7. (ოსლო) უნივერსიტეტი → 

8. (მეგობარი) მანქანა → 

9. (მდინარე) წყალი → 

10. (ტაქსი) მძღოლი → 

დაწვრილებით აღწერეთ 
მოცემული სურათები.

ისაუბრეთ ორივე პერსონაჟის 
შესახებ: ვინ არიან, რა ასაკის, 
სად ცხოვრობენ, აღწერეთ 
მათი ოთახები, საწერი 
მაგიდები, რა უნდა იყოს მათი 
ჰობი:
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ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

სავარჯიშო 3

წაიკითხეთ დიალოგები; სიტუაციის მიხედვით განსაზღვრეთ, რომელი  ნახატი რომელ 
დიალოგს შეესაბამება: ამინდის შესახებ; სკოლაში; ქუჩაში; ავტობუსში.

– მაპატიეთ, აქ ჩადიხართ?
– არა. შემდეგ გაჩერებაზე ჩავდივარ.
– მაშინ, მე ახლა ჩავდივარ და, თუ 

შეიძლება, წინ გავალ.
– კი, ბატონო, მიბრძანდით!
– დიდი მადლობა!

ა)  

– ეს ვინ არის?
–  ჩემი ძმის მასწავლებელია.
– რას ასწავლის?
– ქართულ ენას. 
– ახალი მასწავლებელია?
– ჰო, ახალია.

ბ)  

– რა კარგი ამინდია დღეს!
– ჰო, ძალიან კარგი ამინდია, უკვე 

მარტია, გაზაფხული მოდის.
– სამი დღე კარგი ამინდები იქნება, 

მერე კი ისევ წვიმა და წვიმა.
– ოჰ, როდის მოვა ზაფხული! ძალიან 

მიყვარს თბილი ამინდები!
– კი, მეც მიყვარს ზაფხული.

გ)  

– ბოდიში, აქ ბანკი სად არის?
– რომელი ბანკი გინდათ? აქ ორი ბანკია. 

აფთიაქის მარჯვნივ – „თიბისი“ ბანკია, 
სუპერმარკეტთან კი „საქართველოს ბანკი“.

– ძალიან დიდი მადლობა, მე „საქართველოს 
ბანკი“ მინდა.

დ)  

1.

2.

3.

4.
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აღმართი A2

სავარჯიშო 5

სავარჯიშო 4

ჩასვით -ში / -ზე:

ნიმუში უნივერსიტეტ ში   / ფაკულტეტ  ზე   

ნიმუში    ცხრა საათიდან ექვს საათამდე ვმუშაობ   

6. ქალაქის ცენტრ      დიდი ახალი ფოსტაა.

7. თბილისი არის საქართველო     .

8. რომელ ფაკულტეტ      სწავლობ?

9. ჯონი ბიზნესის სპეციალობა      სწავლობს.

10. თბილისის ბაზარ      ბევრი ხილია.

1. ამ მაღაზია      ჩემი და მუშაობს.

2. უნივერსიტეტ      რამდენიმე ფაკულტეტია.

3. ანა ეკონომიკის ფაკულტეტ      სწავლობს.

4. თორნიკეს ძმა საბავშვო ბაღ      დადის.

5. დეიდაჩემი საღამოს სახლ      იქნება.

1. ტრანსპორტი

2. ხილი

3. ოჯახი

4. ტანსაცმელი

5. ამინდი

6. ბოსტნეული

7. ფერები

8. რიცხვები

სავარჯიშო 6

ა) თითოეული ბლოკიდან შეარჩიეთ თითო სიტყვა / ფრაზა და მათი გამოყენებით შეადგინეთ 
წინადადებები

მეგობრები ვართ
კაფეში ვმუშაობ
მეგობარი მყავს
მეგობარი მყავს
ვსწავლობ
ბედნიერი ვარ
ცხოვრება ძალიან მომწონს 
ფაკულტეტზე ვსწავლობ
ექვს საათამდე ვმუშაობ
ჩემი ჰობია
დიდი ბინა მაქვს
სტუმარი ვარ

ცხრა საათიდან 
იტალიურ  
უნივერსიტეტში 
ეკონომიკის 
ძალიან 
ბევრი
სტუდენტური 
ენების სწავლა 
ქალაქის ცენტრში 
მე მათი ხშირი 
სკაიპის ქართველი 
ჩვენ სკაიპის 

გაიხსენეთ და ჩამოწერეთ შესაბამის გრაფებში სიტყვები:
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ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) გამოიყენეთ ნაცნობი ფრაზები და დაწერეთ ტექსტი ნათიას შესახებ:
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აღმართი A2

სავარჯიშო 7

სავარჯიშო 8

მოისმინეთ  დიალოგი  და  შეავსეთ  გამოტოვებული ადგილები:

დაწერეთ, რას აკეთებთ ამ დროს და გამოიყენეთ დაბოლოებები: -იდან/-დან .... -მდე:

– რა კარგი ხილია,                         თქვენი ხილი?

– რომელი?

– ეს ვაშლი და                             .

– ვაშლი – კილო ორი ლარი; ფორთოხალი – სამი ლარი. 

– ერთი კილო ფორთოხალი და                             ვაშლი მინდა.

– კი, ბატონო. 

– მე ორმოცდაათლარიანი მაქვს.                                 ?

– სხვა ფული არ გაქვთ? მე მხოლოდ ორი ოცლარიანი მაქვს.

–                            , არ მაქვს! მაშინ კიდევ                               ვაშლიც მომეცით.

– ძალიან კარგი, აი, თქვენი ხილი და                            .

– დიდი მადლობა! 

დილის 7:00 – 9:00 საათი

დილის 9:00 – 12:00 საათი

შუადღის 12:00 – 15:00 საათი

საღამოს 18:00 – 20:00 საათი

ორშაბათი – პარასკევი

იანვარი – მარტი

ივლისი – აგვისტო

აგვისტო – სექტემბერი
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ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

სავარჯიშო 9

მოცემული სიტყვების გამოყენებით დაწერეთ რთული სიტყვები:

სავარჯიშო 10

მისწერეთ ელექტრონული წერილი თქვენს მეგობარს თემაზე: სტუდენტური ცხოვრება:

დედა ჩემი დედაჩემი

ბიძა
დედა
დეიდა
მამიდა
ბაბუა
მამა
დედის
ბებია
დედა
ბიძა

ჩემი
ქალაქი
შენი
თქვენი
მისი
ჩემი
ერთა
მისი
თქვენი
ჩვენი
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აღმართი A2

სავარჯიშო 11

შეადგინეთ რთული სიტყვები ნიმუშის მიხედვით:

სავარჯიშო 12

წაიკითხეთ ფრაზები და დაალაგეთ  დიალოგი:

ნიმუში დედა/მამა →    დედ-მამა   

დედა 
ქმარი 
ცოლ
დედა
და
ბებია

მამა 
შვილი
ქმარი
შვილი 
ძმა
ბაბუა

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

– დედაჩემი ბაზარშია, მამაჩემი კი ქუთაისში წავიდა. სახლში მე და ჩემი 
მეგობარი ვართ და ტესტებს ვსწავლობთ.

– მეც კარგად. რა არის შენკენ ახალი? – დღეს ვსწავლობ.

– ნანა, შენ ხარ? გამარჯობა!– დედა როდის იქნება სახლში?

– იცი ყველაფერი? – არ ვიცი, ალბათ, საღამოს იქნება.

– კი, მე ვარ. როგორ ხარ, მარი? – კი, ბატონო.

– ვინ არის სახლში? – ხვალ სკოლაში ქართულში ტესტი მაქვს.

– არა მიშავს, კარგად. შენ? – კარგი,  მერე დავრეკავ.
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ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

სავარჯიშო 13

დააბოლოვეთ სწორი სუფიქსით: -ელ ან -ურ/-ულ:

ნიმუში ქართვ ელი   სტუდენტი;  ინგლის ური   ჩაი;  ქართ ული ღვინო:

1. ჩემი მეგობრის მამას გერმან      მანქანა ჰყავს.

2. მე მომწონს ლიტვ      პური.

3. ბებიაჩემს უყვარს თურქ      ყავა.

4. ეს არის ჩინ      კომპიუტერი.

5. კაფეში გემრიელი იტალი       პიცაა.

6. გუშინ საქართველოში ამერიკ     

სტუმრები ჩამოვიდნენ.

7. სალომეს ესპან      ქმარი ჰყავს.

8. თამრიკომ კარგად იცის ფრანგ      ენა.

9. სახლში ინდ      ჩაი მაქვს.

10. ქართ      ხაჭაპური ჩვენ ძალიან გვიყვარს.

სავარჯიშო 14

მოისმინეთ ტექსტი და აღნიშნეთ, სწორია თუ არა მოცემული ინფორმაცია:

ნიკის მეგობარი 
ნიკს ერთი მეგობარი ჰყავს, მას მარკო ჰქვია. მარკო იტალიელია. მისი დედ-მამა და და-ძმა 

იტალიაში, ფლორენციაში, ცხოვრობენ. ახლა კი მარკო ამერიკაში, ჩიკაგოს უნივერსიტეტში, 
სწავლობს.  მარკო მალე ჟურნალისტი იქნება. ის იტალიაში ტელევიზიაში მუშაობდა.

მარკოს ძალიან მოსწონს უნივერსიტეტი, სტუდენტური ცხოვრება. საღამოს ისიც 
იტალიურ კაფეში მუშაობს. ამ კაფეში ერთი დღე ნიკი მუშაობს, მეორე დღეს კი – მარკო. ამ 
კაფეს მენეჯერი მარკოს ბიძაა. ის ხუთი წელია ამერიკაში ცხოვრობს და ამ კაფეში მუშაობს.  
ამერიკელებს ძალიან მოსწონთ იტალიური კაფე და იტალიური საჭმელები. ნიკის და მარკოს 
ბევრი მეგობარი ჰყავთ უნივერსიტეტში და საღამოს ისინი ხშირად მოდიან კაფეში. 

ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს კაფეში ნიკი მუშაობს. სამშაბათს, ხუთშაბათს 
და შაბათს კი – მარკო. კვირას ბიჭები ხშირად მიდიან კაფეში, მაგრამ კვირას ისინი კაფეს 
სტუმრები არიან.

1. მარკოს ბიძა ხუთი წელია ამერიკაში ცხოვრობს. . ............................................
2. მარკო ამერიკაში ბიზნესს სწავლობს. . .............................................................
3. ბიჭები კოლეჯში სწავლობენ. ...........................................................................
4. ნიკი კაფეში კვირაში ოთხი დღე მუშაობს. ........................................................
5. მარკოს მშობლები რომში ცხოვრობენ. .............................................................
6. ბიძა იტალიური კაფეს მენეჯერია. ...................................................................
7. მარკო კაფეში სამი დღე მუშაობს. ....................................................................
8. ბიჭების მეგობრები ხშირად მიდიან კაფეში. .....................................................
9. ნიკი და მარკო ამერიკელები არიან.  .................................................................

10. მარკოს ბიძა ესპანელია. ...................................................................................
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სავარჯიშო 15

მოცემული ნახატების მიხედვით შეადგინეთ დიალოგები:
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

სავარჯიშო 2

აღწერეთ მოცემული სურათები. გამოიყენეთ ზმნები სავარჯიშო 1-იდან:

სეირნობა – სეირნობს ის
მე ვსეირნობ
შენ სეირნობ
ის სეირნობს

ჩვენ ვსეირნობთ
თქვენ სეირნობთ
ისინი სეირნობენ

გატარება – ატარებს ის მას
მე ვატარებ
შენ ატარებ
ის ატარებს 

ჩვენ ვატარებთ
თქვენ ატარებთ
ისინი ატარებენ

დარეკვა – რეკავს ის
მე ვრეკავ
შენ რეკავ
ის რეკავს 

ჩვენ ვრეკავთ
თქვენ რეკავთ
ისინი რეკავენ

ცურვა – ცურავს ის
მე ვცურავ
შენ ცურავ
ის ცურავს

ჩვენ ვცურავთ
თქვენ ცურავთ
ისინი ცურავენ
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ბავშვები    ნიკა    შენ    ჩვენ    მოხუცები    
მე და ნინო    თორნიკე    სტუდენტები    ლაშა    
თქვენ  სალომე    ისინი    მე და ანა

ატარებენ  რეკავთ ატარებს სეირნობ 
ვრეკავთ ვატარებთ  სეირნობენ ვცურავთ 
ატარებთ რეკავს ვსეირნობთ რეკავენ ცურავს

სავარჯიშო 4

წაიკითხეთ დიალოგები; დაფიქრდით და სიტუაციის მიხედვით განსაზღვრეთ, რომელი  ნახატი 
რომელ დიალოგს შეესაბამება: ბათუმის ბულვარში; კაფეში; ოთახში; ზღვაზე.

სავარჯიშო 3

თითოეული ბლოკიდან შეარჩიეთ თითო სიტყვა/ფრაზა და მათი გამოყენებით 
შეადგინეთ წინადადებები:

ნიმუში    ბავშვები ზღვაზე ყოველთვის კარგ დროს ატარებენ.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

– გოგოებო, რა გინდათ? რას შეჭამთ?
– საჭმელი არ მინდა, მარტო ვაშლის წვენს

დავლევ.
– მე ყავა მინდა. შენ?
– მე ჩაი.
– მეტი არაფერი? აქ კარგი ტორტი აქვთ.
– უი, ტორტი არა. დიეტაზე ვარ.
– კარგი, მაშინ მეც არ მინდა. 
– ერთი წუთით, თუ შეიძლება ვაშლის წვენი, 

თურქული ყავა და შავი ჩაი.
– კი, ბატონო.

ა)  

1.
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1. დღეს ზღვაზე არ მივდივარ,   ამინდია (ღრუბელი).
2. ძალიან მიყვარს ღამე,   ღამე და სეირნობა (მთვარე).
3. ცაზე ბევრი ვარსკვლავია. მიყვარს   ცა (ვარსკვლავები).
4. ჩვენი ლამაზი ბათუმი   ქალაქია (წვიმა).
5. თბილისში თებერვალი ხშირად არის   (თოვლი).
6. დიდი დიღომი   უბანია (ქარი).
7. ბათუმს აქვს   სანაპირო. (ქვა).

8. საქართველოში ბევრია   მხარე (ტყე).

9. ურეკის პლაჟი არის   (ქვიშა).

10. ბახმაროში დილა ხშირად არის   (ნისლი).

– გამარჯობათ! თუ შეიძლება, მანანას სთხოვეთ.
– მანანა ვარ, ლიკა შენ ხარ? რა კარგია, რომ დამირეკე.
– კაფეში მივდივართ. თავისუფალი ხარ? დრო გაქვს?
– კი, მაქვს. ძალიან მინდა თქვენთან. როდის  მიდიხართ?
– ერთ საათში.
– კარგი, სად მოვიდე?
– ჩვენს კაფეში.
– კარგი, ოთხზე იქ ვიქნები

– დიდი ხანია ბათუმში ხართ?
– არა, სამი დღეა აქ ვართ. თქვენ?
– ჩვენ ერთი კვირაა.
– სად ხართ, სასტუმროში?
– არა, მეგობრის სახლში.
– რომელ ქუჩაზე ხართ?
– ერას ქუჩაზე.
– რა კარგია, ზღვასთან ახლოს ხართ.

ბ)  

გ)  

– დღეს რა კარგი მზეა, რა ზღვაა!
– ჰო, კარგი ამინდია, გუშინაც კარგი ამინდი იყო, მაგრამ
 ღრუბლიანი.
– ღრუბლიანი ამინდიც კარგია ზღვაზე, თუ არ წვიმს,
 მაგრამ გუშინ ქარიც იყო.
– კი, ჩვენ ამიტომ არ ვიყავით ზღვაზე.
– ისე როგორ ხართ? სასიამოვნო დროს ატარებთ?
– კი, ძალიან. გუშინ საღამოს რესტორანში ვიყავით და 
 ძალიან კარგი იყო.

ჩასვით სიტყვები შესაბამისი ფორმით:

სავარჯიშო 5

ნიმუში გუშინ   მზიანი   ამინდი იყო. (მზე)

დ)  

4.

3.

2.
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სავარჯიშო 6

1. ამინდი კარგი, მშვენიერი, ცუდი,..

2. ქვეყანა

3. მხარე

4. ქუჩა 

5. ცა

6. ბაღი

7. ქალაქი

8. სანაპირო

სავარჯიშო 7

საჭირო სიტყვების/ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

მთაგორიანი შავი ზღვაა
მთა და ზღვა ჩამოდიან
საქართველოს დასავლეთით  შუაშია
მშვენიერი ქვიშიანია
ქალაქთან ბულვარია
თბილისის ახლოსაა
ქალაქის ქვეყანაა
სანაპირო გარშემოა
ხშირად  კარგი ხალხია
ძველი კულტურის საქართველოს დედაქალაქია
თბილი და ერთადაა
თბილისი ქვეყანაა კავკასიაში
ავტობუსით წავიდეთ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 ჩამოწერეთ, როგორი შეიძლება იყოს გრაფებში მოცემული სახელები:

ნიმუში    საქართველო მთაგორიანი ქვეყანაა.   
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სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

– რომელი რაიონიდან               ?

– ზესტაფონის                                           .

– რომელ                              ცხოვრობ?

– ზესტაფონთან ახლოს არის სოფელი სვირი. 

–                                                         

– ისე რა. პატარა სოფელი არაა. დიდი სოფელია. 

–                              სოფელია?

– კი,                              ქართული სოფელია. 

–                              არის სოფელში? 

– როგორ არ არის. ყვირილა ჰქვია. ყვირილა                                           . ზაფხულში ცივია და 

დავდივართ   მდინარეზე.                              იქ კარგ დროს ვატარებთ.

– კარგია,                              სოფელი.

სავარჯიშო 9

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

სახლთან ახლოს დილის შვიდიდან რვა საათამდე სახლთან ახლოს ძაღლს ვასეირნებ.

ქალაქიდან შორს

ქვეყნის აღმოსავლეთით

მდინარის მარჯვნივ

სოფლის გარშემო

სახლის წინ

ბანკის მარცხნივ 

სასტუმროს პირდაპირ

ქალაქის შუაში

შავი ზღვის დასავლეთით
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სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

სავარჯიშო 10

მისწერეთ ელექტრონული წერილი თქვენს მეგობარს თემაზე:

საქართველოში

•   სამი დღის შემდეგ •   დღის მატარებლით •   აღმოსავლეთ საქართველოდან

•   პირველად ვარ •   ვინ გნებავთ? •   როდის წავიდეთ? •   მარიამს სთხოვეთ!

•   სტუმარი უყვართ •   არაა პრობლემა•   როგორ მიყვარს!•   როგორ მინდა !

•   მილიონ-ნახევარი ადამიანი •   ევროპული სტილის •   შაბათ–კვირას •   რა კარგია!

•   დასავლეთ საქართველოში •   თქვენთან ერთად •   გაქვს დრო? •   ვისი ბინაა?
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სავარჯიშო 12

მოისმინეთ ჩანაწერი, წაიკითხეთ ფრაზები და დაალაგეთ დიალოგი:

– ზღვაზე სად? ბათუმში თუ ურეკში?– რამდენი ხანი იქნებით ურეკში?

– ჯერ კი, ხვალ ალბათ ვიქნები ქალაქში. 
შენ?

– ბათუმში ორი დღე ვიყავი, ახლა 
ურეკში ვარ ჩემს და-ძმასთან ერთად.

– მე ზღვაზე ვარ. კარგი ამინდია და 
მთელი დღე ვცურავ.

– მე ორი დღე ვიქნები და ჩემები კიდევ 
ათი დღე აქ იქნებიან.

– მთაში ხარ კიდევ? – მართალი ხარ, მეც მიყვარს და 
მეც მინდა თქვენთან.

– ამინდი როგორია? აქ, მთაში, სულ 
ნისლიანი და ღრუბლიანი ამინდებია.

– კი, აბა, მთავარია, წვიმა არ იყოს და 
ზღვა ღრუბლიან ამინდშიც მიყვარს.

– გუშინ წვიმიანი ამინდი იყო, დღეს არა 
უშავს. ღრუბლიანია, მაგრამ თბილა. – ზღვაზე იყავი?

1.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 13

სავარჯიშო 14

დააბოლოვეთ სწორი სუფიქსით: -ში; -ზე; -დან/-იდან;  -ით; -ის; -მდე/-ამდე; -იან; -თან:

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

ნიმუში ბათუმ  ში    მატარებლით მივდივართ.

1. ურეკ______ ქვიშიანი სანაპიროა.

2. ძალიან კარგია პარკ______ საღამოს ფეხ______ სეირნობა.

3. თოვლ______ მთები ბევრია კავკასიაში.

4. თბილის______ ახლოს არის ძველი, ლამაზი ქალაქი მცხეთა.

5. ორშაბათ______  შაბათ______ თბილისში არ ვიქნებით.

6. ხაჭაპურ______ ერთად ჩაი მიყვარს.

7. კავკასი______ სამხრეთ______ საქართველო და აზერბაიჯანია.

8. ჩემი ჟურნალი მაგიდა______ დევს.

9. მეგობრებ______ ერთად სოფელში კარგ დროს ვატარებ.

10. ლაშა თორნიკეს______ ამერიკა______ ყოველთვის სკაიპ______ ლაპარაკობს.

ტურისტებს ძალიან მოსწონთ საქართველო, მისი მთაგორიანი ბუნება. ჩვენი ქვეყანა 
პატარა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. აქ არის მთაც და ზღვაც. ჩრდილოეთით კავკასიონის 
მთებია, ამიტომ ზამთარში თოვლიან მთებში ბევრი ტურისტია. მათ ძალიან მოსწონთ თოვლიანი 
გუდაური და ბაკურიანი. ბაკურიანის ტყიანი ბუნება ბავშვებისთვის არის ძალიან კარგი.

საქართველოში ბევრი მხარეა ტყიანი. მაგალითად, დასავლეთით: რაჭა, ლეჩხუმი, იმერეთი, 
გურია... აღმოსავლეთით უფრო მაღალი მთებია. აღმოსავლეთით კავკასიაონის მთებში ლამაზი 
მხარეებია: თუშეთი, ხევსურეთი, ფშავი, ხევი...

საქართველოს დასავლეთით შავი ზღვაა. ეს ძალიან ლამაზი მხარეა. აჭარაში ყველაზე დიდი 
ქალაქი ბათუმია. ტურისტებს ძალიან მოსწონთ ბათუმი და მის გარშემო ბუნება. აქ მშვენიერი 
ბოტანიკური ბაღია უნიკალური ყვავილებითა და ხეებით. 

საქართველოს დედაქალაქი თბილისია. ქალაქის შუაში მდინარე მტკვარია. მტკვრის 
სანაპიროზე, ორივე მხარეს, გარშემო მაღალი მთებია. მტკვარზე შვიდი ხიდია. დედაქალაქშია 
ორი ტბა: ლისის ტბა და კუს ტბა. თბილისელებს ძალიან მოსწონთ ტბების სანაპიროზე სეირნობა. 

თბილისი ძალიან ძველი ქალაქია. აქვეა ნარიყალას ციხე და ბოტანიკური ბაღი. თბილისის 
ბოტანიკური ბაღიც ძალიან ლამაზია თავისი ბუნებით. თბილისში ბევრია ძველი უბანი და ძველი 
სტილის ხის სახლები. დედაქალაქში ერთადაა ევროპული და აზიური სტილი. ის მართლაც 
ლამაზი და უნიკალურია მთელ კავკასიაში.

1. თქვენი აზრით, როგორი ქალაქია თბილისი?
2. რატომ მოსწონთ ტურისტებს საქართველო?
3. რომელი კუთხეებია საქართველოს დასავლეთით? აღმოსავლეთით?
4. სად არის ბოტანიკური ბაღი?
5. რა არის საინტერესო აჭარაში?
6. სად არის ბევრი ტურისტი ზამთარში?
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სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ ტექსტები:

7. რომელი ტბებია თბილისში?
8. როგორი სტილის ქალაქია თბილისი?
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აღმართი A2

სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

სეირნობა – გასეირნება

ახლა    სეირნობს ის 
ხვალ    გაისეირნებს ის
გუშინ   გაისეირნა მან

მე ვსეირნობ
შენ სეირნობ
ის სეირნობს

ჩვენ ვსეირნობთ
თქვენ სეირნობთ
ისინი სეირნობენ

მე გავისეირნებ
შენ გაისეირნებ
ის გაისეირნებს

ჩვენ გავისეირნებთ
თქვენ გაისეირნებთ
ისინი გაისეირნებენ

მე გავისეირნე
შენ გაისეირნე
მან გაისეირნა

ჩვენ გავისეირნეთ
თქვენ გაისეირნეთ
მათ გაისეირნეს

ტარება – გატარება 

ახლა    ატარებს ის მას
ხვალ    გაატარებს ის მას
გუშინ  გაატარა მან ის

მე ვატარებ 
შენ ატარებ
ის ატარებს

ჩვენ ვატარებთ
თქვენ ატარებთ
ისინი ატარებენ 

მე გავატარებ 
შენ გაატარებ
ის გაატარებს

ჩვენ გავატარებთ
თქვენ გაატარებთ
ისინი გაატარებენ 

მე გავატარე
შენ გაატარე
მან გაატარა

ჩვენ გავატარეთ
თქვენ გაატარეთ
მათ გაატარეს 

რეკვა – დარეკვა

ახლა    რეკავს ის
ხვალ    დარეკავს ის
გუშინ  დარეკა მან

მე ვრეკავ
შენ რეკავ
ის რეკავს

ჩვენ ვრეკავთ
თქვენ რეკავთ
ისინი რეკავენ

მე დავრეკავ
შენ დარეკავ
ის დარეკავს

ჩვენ დავრეკავთ
თქვენ დარეკავთ
ისინი დარეკავენ

მე დავრეკე
შენ დარეკე 
მან დარეკა 

ჩვენ დავრეკეთ
თქვენ დარეკეთ
მათ დარეკეს

გადახდა

ახლა იხდის ის მას
ხვალ გადაიხდის ის მას
გუშინ გადაიხადა მან ის

მე ვიხდი
შენ იხდი 
ის იხდის

ჩვენ ვიხდით
თქვენ იხდით
ისინი იხდიან

მე გადავიხდი
შენ გადაიხდი 
ის გადაიხდის

ჩვენ გადავიხდით
თქვენ გადაიხდით
ისინი გადაიხდიან

მე გადავიხადე
შენ გადაიხადე
მან გადაიხადა

ჩვენ გადავიხადეთ
თქვენ გადაიხადეთ
მათ გადაიხადეს
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სავარჯიშო 2

ფოტოების გამოყენებით შეადგინეთ ტექსტები. დაიხმარეთ ზმნები სავარჯიშო 1-იდან:

  ახლა 

 

 

 

 

 

 

  გუშინ 

 

 

 

 

 

 

  ხვალ 
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ნიმუში საღამოს მე და ჩემი დეიდაშვილები რუსთაველის ქუჩაზე 
გავისეირნებთ  ( გავისეირნებთ, გაისეირნებთ, გაისეირნებენ ).

1. ზაფხულში ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ბევრი ტურისტი ________________ (ვსეირნობ, 

სეირნობ, სეირნობს).

2. თამარს სტუდენტური ცხოვრება ძალიან _________________ (მომწონს, მოგწონს, მოსწონს).

3. ზაფხულს მე და ჩემი მეგობრები სვანეთში __________________ (გაატარებთ, გაატარებენ, 

გავატარებთ).

4. შაბათ-კვირას მე და ლიკა მცხეთაში ________________ (მივდივართ, მიდიხართ, მიდიან).

5. ისინი ორი დღის შემდეგ _______________ (დაურეკავენ, დავურეკავთ, ურეკავს) თეკლას.

6. მე საღამოს მეგობრებთან ერთად ___________________________ (გავისერნებ, გაისეირნებ, 

გაისეირნებს) ბულვარში.

7. სამშაბათს სოფო რესტორანში ______________ (ვიხდი, იხდი, იხდის) დაბადების დღეს.

8. ზამთარში ბაკურიანში ბევრი ტურისტი ________________ (ვისვენებ, ისვენებ, ისვენებს).

9. მე და გიორგი ხშირად ________________ (სეირნობს, სერინობთ, ვსეირნობთ) ძველი 

თბილისის ქუჩებში.

10. ახალგაზრდები ბათუმში ყოველთვის კარგ დროს _______________ (ატარებენ, ვატარებ, 

ატარებს).

11. ბავშვები ყოველთვის დიდ დროს ________________ (ატარებდნენ, ატარებს, ვატარებ) 

თბილისის ზოოპარკში.

12. გიორგი დიდ დროს ________________ (ატარებენ, ვატარებთ, ატარებს) ბიბლიოთეკაში.

სავარჯიშო 3

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

სავარჯიშო 4

ა) წაიკითხეთ და დაალაგეთ არეული დიალოგები, დანომრეთ და დაასათაურეთ; ბ) დაფიქრდით 
და სიტუაციის მიხედვით განსაზღვრეთ, რომელი ნახატი რომელ დიალოგს შეესაბამება:

I II
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 – იცი, მე ვიცნობ შენს დეიდაშვილს.
 – აბა, რა...
 – ნათიას.
 – იცი, შაბათს ნათიას დაბადების დღეა.
 – ჩემს უნივერსიტეტში სწავლობს. 

ლამაზი და კეთილი გოგოა. 
 – შაბათამდე.
 – მართლა, რომელ დეიდაშვილს?
 – კი, ვიცი, რესტორანშია და მეც ვიქნები 

იქ. 
 – მშვენიერია, კარგ დროს გავატარებთ.
 – არა, ნათია ჩემთან ერთად არაა. ის 

ეკონომიკურზე სწავლობს და მე 
ბიზნესის ფაკულტეტზე ვარ, მაგრამ 
ბიბლიოთეკაში ხშირად ვართ ერთად.

 – საიდან იცნობ?
 – ჰო, კარგია. შენი მეგობარია? შენთან 

ერთად სწავლობს?

 – უკაცრავად, თავისუფალი ხართ?
 – აა, საბურთალოზე?
 – დიღომში, ახალ რესტორანში.
 – დიახ. სად მიდიხართ?
 – რესტორანი „სავანე“. ახალია.
 – სად არის ზუსტად?
 – რვა ლარი, მაგრამ თუ დარეკავთ, მაშინ 

ექვსი ლარი. აი, ჩვენი ტელეფონის 
ნომერი, აიღეთ და დარეკეთ. ტაქსი 
მაქსიმუმ ათ წუთში მოვა.

 – არ ვიცი, სად არის. რა ჰქვია?
 – რა ღირს თქვენთან მგზავრობა?
 – რა კარგია, დაბადების დღის შემდეგ 

დავრეკავ.
 – კარგი, წავიდეთ. 
 – კანდელაკის ქუჩაზე.
 – კი, ბატონო. ჩვენ მთელი ღამე ვმუშაობთ.

მერე სად მიდიხართ?
 – დიახ.
 – კარგი, მგზავრობა ექვსი ლარი ღირს.
 – დიღმის ბოლოს.  „კრუიზის“ შემდეგ. 

ნიმუში    ფართო ქუჩაზე ლამაზი სახლებია.   

სავარჯიშო 5

წაიკითხეთ  მოცემული სიტყვები და შეადგინეთ წინადადებები:

ფართო მზიანი  წითელი მაღალი 
პატარა დიდი ლამაზი ქვიშიანი 
მშვენიერი ღრუბლიანი უნიკალური

ქუჩა დღე ამინდი სახლი ოთახი 
მაგიდა მანქანა აივანი მუზეუმი 
კონცერტი სანაპირო

-ში 
-ზე

1 1
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სავარჯიშო 6

სავარჯიშო 7

შეადგინეთ წინადადებები მოცემული სიტყვებით. ზმნები ჩასვით საჭირო ფორმაში:

სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ ფრაზები

დარეკავს ატარებს გაატარებს იცნობს სეირნობს იხდის

ხვალ
ზეგ მაზეგ გაისად მერმისს

ერთი დღის შემდეგ ორი დღის შემდეგ მომავალ წელს ერთი წლის შემდეგ

გუშინ
გუშინწინ გუშინწინისწინ შარშან შარშანწინ

ერთი დღის წინ ორი დღის წინ გასულ წელს ერთი წლის წინ

ნიმუში    გუშინ გოგონებმა ტყეში გაისეირნეს.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

ჩემი მამიდაშვილის

ჩვენთან 

ლამაზ 

ოჯახის 

სამზარეულოს

გემრიელი

კარგი დროის

ქალაქის 

ფართო 

წევრებთან ერთად

ქალაქში

გვერდით

ერთად

საჭმელი

გატარება

გარშემო

აივანზე

დაბადების დღე

1.    ჩემი მამიდაშვილის დაბადების დღე 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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სავარჯიშო 8
მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

– ნატა, შენ ნინოს                             ?
– არა, არ ვიცნობ. შენი                             ?
– ჰო, ჩემი                              კლასელია. იანვრის შემდეგ                                            სწავლობს. 
– მართლა? კარგი გოგოა?
– კი, ძალიან. ზაფხულში                                                          ზღვაზე. სახლები გვაქვს ერთ ქუჩაზე.
– შენი ნათესავია?
– არა,                              არ არის. ჩემი მამიდაშვილების მეზობელია.
– მშვენიერია. ხვალ თეკლას დაბადების დღეზე                              
– კი,                             . ნინოც მოდის. შენც მოდიხარ, არა?
– კი,                                            
– კარგია, იქ კარგად                              ერთმანეთს. 

სავარჯიშო 9

დააკვირდით ცხრილს, წაიკითხეთ და შეადგინეთ წინადადებები ამ ზმნებით:

დასვენება 

ახლა ისვენებს ის 
ხვალ დაისვენებს ის
გუშინ დაისვენა მან

მე დავისვენებ
შენ დაისვენებ
ის დაისვენებს 
ჩვენ დავისვენებთ
თქვენ დაისვენებთ
ისინი დაისვენებენ

მე დავისვენე
შენ დაისვენე
მან დაისვენა
ჩვენ დავისვენეთ
თქვენ დაისვენეთ
მათ დაისვენეს

გაცნობა 

ახლა იცნობს ის მას
ხვალ გაიცნობს ის მას
გუშინ გაიცნო მან ის

მე გავიცნობ
შენ გაიცნობ
ის გაიცნობს
ჩვენ გავიცნობთ
თქვენ გაიცნობთ
ისინი გაიცნობენ 

მე გავიცანი
შენ გაიცანი
მან გაიცნო
ჩვენ გავიცანით
თქვენ გაიცანით
მათ გაიცნეს 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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სავარჯიშო 10

მისწერეთ ელექტრონული წერილი თქვენს ნათესავს თემაზე:

შარშან სოფელში

სავარჯიშო 11

გამოიყენეთ მოცემული ფრაზები და შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•  მე მანქანით ვარ •   ახსოვს  დაბადების დღე•   დაბადების დღეს ვიხდი

•   თბილისში საქმე მაქვს •   ძალიან კარგი დრო გავატარეთ•   მე ვიცნობ ნანას

•   შეხვედრა მაქვს სამზე •   ჩემი მამიდაშვილის დაბადების დღეა•   გახსოვს?

•   პირველად ვარ •  ახლა დრო მაქვს•   ბოლო ორი დღე

•   კარგი, დამირეკე•   ჩვენთან ერთად •  კარგად მახსოვს •   დაგირეკავ
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დაასრულეთ წინადადებები მოცემული ფრაზების გამოყენებით: 

1.   დიდი შეხვედრაა.

2.    მთელი ოჯახი ზღვაზე მივდივართ.

3.   კონცერტი მაქვს.

4.   გერმანიაში მივდივარ კონფერენციაზე.

5.    ჩემი გოგო სკოლაში მიდის.

6.   აქ უნიკალური ბოტანიკური ბაღი იქნება.

7.   დედაჩემთან წავალ.

8.   აქტიურად და კარგად ვმუშაობ.

9.   პატარა ნიკო კარგად კითხულობს.

10.  სტუმრების   ერთად ბევრი ვისეირნეთ სანაპიროზე.

სავარჯიშო 12

ნიმუში    ექვსი დღის შემდეგ    ქუთაისში წავალთ.

ექვსი დღის შემდეგ       ორი საათის შემდეგ       სამი დღის მერე      ერთი კვირის შემდეგ 
ოთხი თვის შემდეგ      ორი წლის მერე      შვიდი წლის შემდეგ       თეატრის მერე      გასეირნების 
შემდეგ       დასვენების მერე       გაცნობის შემდეგ

1.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 13

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

1. გიორგი დაბადების დღეს ბათუმში __________________ (გადაიხადა, იხდის, იხდი).
2. კოტე ზაფხულში ყაზბეგში __________________ (ვისვენებ, ისვენებ, ისვენებს).
3. ანა საღამოს მეგობრებს ხშირად __________________ (ურეკვას, დაურეკა, დავურეკავთ).
4. ნიას უცხოელ მეგობრებს ძალიან _____________________ (მოსწონთ, მოგწონს, მომწონს) 

ქართული სამზარეულო.
5. ორშაბათს მე და ჩემი მეგობრები ჩარგალში _______________ (მივდივართ, მიდიხარ, მიდის).
6. მე და გიორგი სოფოს დაბადების დღეზე კარგ დროს __________________ (გავატარებთ, 

გაატარებთ, გაატარებს).
7. გუშინწინისწინ ჩვენ ბათუმის ბულვარში ________________ (გავისეირნებთ, ვსეირნობთ, 

გავისეირნეთ).
8. სტუდენტები დიდ დროს __________________ (ატარებენ, ვატარებ, ატარებ) თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.
9. ბათუმში საღამოს მთელი ოჯახი ერთად __________________ (ვსადილობდით, ვისადილეთ, 

ვსადილობ) ეზოში.
10. ჩემს მეგობრებს ძალიან ______________________ (მოსწონთ, მომწონს, მოგწონს) დედას 

გაკეთებული ხაჭაპური.
11. ბავშვებს მზიან ამიდში ზღვის სანაპიროზე ________________ (მომწონს, მოსწონთ, მოგწონს).
12. მარტში ჩემი დაბადების დღეა და რესტორანში __________________ (ვიხდი, იხდი, იხდის).

სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

ბიძაჩემს ახალი სახლი აქვს დიდუბეში. ეს სახლი სტადიონთან ახლოსაა. სახლი დიდია, რვასარ-
თულიანი. სახლს სამი სადარბაზო აქვს. მათი ბინა მესამე სადარბაზოშია. ისინი მეოთხე სართულზე 
ცხოვრობენ, ლიფტიდან მარცხნივ. სახლში ზოგჯერ ფეხით ადიან, ზოგჯერ კი –ლიფტით. 

სახლი დიდი და ნათელია. ჭერი მაღალია. შემოსასვლელიც დიდი აქვს. ბინა ხუთოთახიანია. 
ყველა ოთახს აქვს ფართო ფანჯრები და დიდი აივნები. ოჯახის ყველა წევრს თავისი ოთახი აქვს. 
ბიძაჩემის და ბიცოლაჩემის საძინებელი ოთახი ყველაზე დიდია. სახლში კიდევ ორი საძინებელია: 
ერთი თამარის და ერთი – მისი ძმის, გიორგის. სახლში კიდევ ერთი ოთახია, კაბინეტი. ძალიან 
მომწონს ეს ოთახი. კაბინეტში ბევრი წიგნი, ორი მაგიდა და ორი კომპიუტერია: ერთი – თამარის 
და ერთი – გიორგის. თამარი უნივერსიტეტში სწავლობს. უნივერსიტეტში ერთად დავდივართ. 
გიორგი თბილისის გიმნაზიაში სწავლობს, მერვე კლასში.

 სასტუმრო და სასადილო ოთახი ერთია. აქედან სამზარეულოში გადიხარ. სამზარეულოც 
დიდი და ნათელია. სამზარეულოში ქვის იატაკია. მასაც აქვს აივანი, მაგრამ პატარა და ვიწროა. 
შესასვლელიდან მარჯვნივ ტუალეტია, მარცხნივ კი – სააბაზანო. სააბაზანო ძალიან დიდია. 

ნიმუში შაბათ-კვირას მე და ჩემი ოჯახი ყოველთვის სოფელში   ვატარებთ    
 ( ატარებთ, ვატარებთ, ატარებს ).
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მე ახლა თბილისში ვსწავლობ უნივერსიტეტში, საინჟინრო ფაკულტეტზე. ამიტომ 
ბიძაჩემთან ვცხოვრობ და იქ ჩემი ოთახი კაბინეტია. ბათუმში დიდი, ორსართულიანი სახლი 
მაქვს. სახლს შვიდი საძინებელი აქვს. ზაფხულში ჩემი ბიძაშვილები ჩვენთან არიან სტუმრად. 
ზღვაზე ერთად დავდივართ და კარგ დროს ვატარებთ. სულ ერთად ვართ, ზამთარში – თბილისში, 
ზაფხულში კი – ბათუმში.

1. სად აქვს ბიძას ახალი სახლი?
2. რამდენი სადარბაზო აქვს სახლს და რომელ სადარბაზოში ცხოვრობენ ისინი?
3. რომელ სართულზე ცხოვრობენ?
4. როგორია მათი ბინა?
5. ვისი ოთახია ყველაზე დიდი?
6. როგორია კაბინეტი?
7. სად არის და როგორია სამზარეულო?
8. სად სწავლობენ ბიძაშვილები?
9. როგორია ბათუმის სახლი?

10. სად ისვენებს ოჯახი ზაფხულში?

სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ ტექსტები:
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

სავარჯიშო 2

ნახატების გამოყენებით შეავსეთ ცხრილი. დაიხმარეთ ზმნები სავარჯიშო 1-იდან:

მუშაობა 

ახლა მუშაობს ის 
ხვალ იმუშავებს ის
გუშინ იმუშავა მან

მე ვმუშაობ
შენ მუშაობ
ის მუშაობს

ჩვენ ვმუშაობთ
თქვენ მუშაობთ
ისინი მუშაობენ

მე ვიმუშავებ
შენ იმუშავებ
ის იმუშავებს

ჩვენ ვიმუშავებთ
თქვენ იმუშავებთ
ისინი იმუშავებენ

მე ვიმუშავე 
შენ იმუშავე
მან იმუშავა

ჩვენ ვიმუშავეთ
თქვენ იმუშავეთ
მათ იმუშავეს

დაწყება

ახლა იწყებს ის მას
ხვალ დაიწყებს ის მას
გუშინ დაიწყო მან ის

მე ვიწყებ
შენ იწყებ
ის იწყებს

ჩვენ ვიწყებთ
თქვენ იწყებთ
ისინი იწყებენ

მე დავიწყებ
შენ დაიწყებ
ის დაიწყებს

ჩვენ დავიწყებთ
თქვენ დაიწყებთ
ისინი დაიწყებენ

მე დავიწყე
შენ დაიწყე
მან დაიწყო

ჩვენ დავიწყეთ
თქვენ დაიწყეთ
მათ დაიწყეს 
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სავარჯიშო 3

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

  ახლა 

 

 

 

 

  გუშინ 

 

 

 

 

  ხვალ 

 

 

 

 

ნიმუში ერეკლემ  შარშან სკოლაში მუშაობა  დაიწყო  ( დაიწყებს, იწყებს, 
დაიწყო )

1. საღამოს მე და ჩემი დეიდაშვილები რუსთაველის ქუჩაზე ________________ (გავისეირნებთ, 

გაისეირნებთ, გაისეირნებენ).

2. მთელი ათი  წელი ________________ ( ვიმუშავე, იმუშავე, იმუშავა ) ნინომ მასწავლებლად.

3. ხვალ ნიკა ________________ ( იმუშავებს, იმუშავებ, ვიმუშავებ ) დილის ცხრა საათიდან 

საღამოს ათ საათამდე.

4. შარშან ზაფხულში დასასვენებლად ზღვაზე ________________ ( იყავი, იყო, ვიყავი ).

5. ჩვენ ________________ ( ხართ, არიან, ვართ ) საქართველოდან.

6. ჩემი მეგობარი უკვე კარგად ________________ ( ლაპარაკობ, ლაპარაკობს, ვლაპარაკობ ) 

ქართულად.

7. გიორგი ფეხბურთს კარგად თამაშობს და სკოლაშიც შესანიშნავად ________________

( სწავლობს, ვსწავლობ, სწავლობ ).

8. მე დედისერთა ________________ ( ხარ, არის, ვარ ).

9. ჩემი  და-ძმა ძალიან ________________ ( უყვარს, მიყვარს, გიყვარს ).

10. მარინა ქუთაისში ________________ ( ვცხოვრობ, ცხოვრობ, ცხოვრობს ).
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სავარჯიშო 4

დააკვირდით ფოტოებს. ფოტოების ქვეშ დაწერეთ მონაცემები მოცემული ნიმუშის 
მიხედვით და ისაუბრეთ.

ანა. დიასახლისი. 45 წლის. მსუქანი. 

მხიარული. წითური.                                  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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სავარჯიშო 5

დაწერეთ რიგობითი რიცხვითი სახელები ნიმუშის მიხედვით:

22

13

130

90

17

46

77

28

35

82

154

                   ოცდამეორე                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                         

სავარჯიშო 6

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

ნიმუში ხვალ დემეტრე  ითამაშებს  ( ითამაშა, ითამაშებს, ვითამაშებ ).

1. ხვალ  ნინო  მუშაობას ________________ ( ვიწყებ, იწყებს, დავიწყებ ).

2. ზეგ ჩემი დაბადების დღეა და ალბათ მარი _____________ ( რეკავს, ვრეკავ, დარეკავს).

3. გაისად მე და ჩემი ძმა უკეთ ________________ ( ვისწავლი, ვისწავლით, ისწავლით ).

4. მერმისს შევძლებ კალათბურთის კარგად ________________ ( თამაშს, ვითამაშებ, 

ითამაშებ ).

5. მაზეგ ნიკას გამოცდები ეწყება და ახლა ________________ ( კითხულობს, ვკითხულობ, 

კითხულობ ).

6. ნინო წელს უფრო  ლამაზად ________________ ( ვწერ, წერს, წერ ).

7. გუშინ მეგობარმა ________________ ( დაგირეკა, დაურეკა, დამირეკა, ) და დიდხანს 

ვლაპარაკობდით.

8. გუშინწინ კალათბურთი ________________ ( ითამაშე, ვითამაშე, ითამაშა ) და ყველას 

ვაჯობე.

9.	შარშან	გაცილებით	უკეთ ______________________ (	ვსწავლობ,	ვსწავლობდი,	ვსწავლობდი	)	

ვიდრე	წელს.

10. ანა უკვე მეორე წელია რაც ________________ ( მუშაობს, მუშაობ, ვმუშაობ ).
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სავარჯიშო 7

სიტყვების გამოიყენეთ შეადგინეთ ფრაზები:

სტუმრად 
სკოლის 
ჩემთან 
კარგად 
ბედნიერად
ჩემო 
დიდი 
დედას 
კარგად 
ლაპარაკობს

ლაპარაკობს 
ხნის წინ 
ნინუცა 
ქართულად
ჰგავს 
ვარ
წავიდეთ!
პერიოდში
ვიყავი
ხართ

1. სტუმრად ვიყავი.       _____________        
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
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– როგორ ხარ? როგორ                                           ? მუშაობ?

– არა მიშავს. ოჯახშიც კარგად არიან. მე არ ვმუშაობ,                                           . 

– მართლა? უკვე?                              მეც პენსიაზე ვიქნები. 

– ახლა ნამდვილი ბაბუა ვარ, მე და ლაშა                                            ფეხბურთზე 
დავდივართ და ეს ორივეს ძალიან მოგვწონს.

– ლაშა ახლა                                                         ?

– ათის. უკვე დიდი ბიჭია, შავგვრემანი, ძლიერი,                                                         
– ყოჩაღ, ლაშა! ყოჩაღ, ბაბუ! კარგად სწავლობს?

– ფეხბურთს კარგად თამაშობს და სკოლაშიც შესანიშნავად სწავლობს.                                                         
ერთად ვართ, ერთად ვსწავლობთ და ერთად ვთამაშობთ. 

– ოჰ, შენ                                                 მთელი დღე. არ მუშაობ, მაგრამ არც გცალია. 
– ჰო, ჩემი სამუშაო ახლა ასეთია.

– კარგია, ესაა                                            

სავარჯიშო 9

შეადგინეთ წინადადებები მოცემული ზმნებით:

ჰგავს ის მას 

მე მგავს  ის     
შენ გგავს  ის     
მას ჰგავს   ის
ჩვენ გვგავს ის
თქვენ გგავთ ის
მათ ჰგავს  ის

სცალია მას

მე მცალია     
შენ გცალია     
მას სცალია     
ჩვენ გვცალია
თქვენ გცალიათ
მათ სცალიათ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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სავარჯიშო 10

მისწერეთ კოლეგას მოკლე ტექსტური შეტყობინება კონფერენციის 
დაწყების შესახებ

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   რა დრო იყო...•   ორივე მოხუცია. •   პენსიონერები არიან •   მაღალი და გამხდარია

•  არ მცალია •   ცოლი ჯერ არ ჰყავს•   ჩემთან წავიდეთ! •  ახლა დრო არ მაქვს

•   დრო გაქვს?•   გათხოვილია •   ყოჩაღ!•  რა კარგია... •   გასათხოვარია.

•   ბედნიერად... •   მერე დავრეკავ •   დედას ჰგავს •   კარგად ლაპარაკობს

•   სკოლის პერიოდში •   რა კარგი დრო იყო... •  კარგი •   ლაპარაკობს ქართულად
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1.	ნიკოს	სამი	 	და	ჰყავს	სახლში.

2.		ანისა	და	გოგას	 	ივნისშია

3.	ნინიკოს	ძალიან	 	ძაღლი	ჰყავს.

4.	ეკას	ქმარი	 	ფეხბურთელია.

5.		დათოს	საცოლე	გამხდარი	და	ლამაზი	 	გოგოა.

6.	სამწუხაროდ,	საქართველოში	დღესაც	ბევრია	 	ოჯახი.

7.	ანას	 	შვილი	ცოლიანია	და	სხვა	სახლში	ცხოვრობს.

8.	დემეტრე	ძალიან	ჭკვიანი	და	 	ბიჭია.

9.	ჩვენი		ახალი	ჟურნალისტი	ახალგაზრდა	და	 	კაცია.

10.		ნათიას	 	ძმა	მუზეუმში	იწყებს	მუშაობას.

სავარჯიშო 12

ნიმუში ნათიას   საქმრო    საფრანგეთში სწავლობს.

საქმრო    ქორწილი     წყნარი     ღარიბი     საყვარელი      უმცროსი       გასათხოვარი      
ცოლიანი   ჭკვიანი       ქერა        ძლიერი

ჩასვით ტექსტში სიტყვები ნიმუშის მიხედვით:

1.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

2.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



38

აღმართი A2

სავარჯიშო 13

დაწერეთ ტექსტები თქვენი ორი ნაცნობისა და მათი ოჯახების შესახებ:
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

ბირგიტი ბევრ ადამიანს იცნობს საქართველოში. ის 50 წლის გერმანელი ქალია. პირველად 
ათი წლის წინ ჩამოვიდა თბილისში. ამის შემდეგ ის ყოველ წელს ჩამოდის და რამდენიმე კვირას 
საქართველოში ატარებს. შარშან ის ბათუმშიც იყო თავის მეგობართან ერთად. ბირგიტის 
მეგობარი ირინე უნივერსიტეტის პროფესორია. ის ძალიან ლამაზი ქალია, გამხდარი და წითური. 
ირინე დიდი ხანია უნივერსიტეტში მუშაობს. ბირგიტი ყოველთვის მასთან ცხოვრობს. ირინეს 
დიდი ოჯახი, გასათხოვარი გოგონა და ორი ბიჭი ჰყავს: უფროს ბიჭს საცოლე ჰყავს, ხოლო 
უმცროსი ჯერ სტუდენტია და, რა თქმა უნდა, უცოლოა. 

 ბირგიტი ახლა თბილისშია. მას ჟურნალისტებთან და ეკონომისტებთან ერთად სამინისტროში 
ტრენინგი აქვს. ეს შეხვედრა დაიწყება თორმეტ მაისს. ტრენინგი ერთკვირიანია. 

ერთი ჟურნალისტი ბირგიტის ძველი ნაცნობია. მას ლიკა ჰქვია. ის შავგვრემანი ლამაზი 
გოგონაა. ლიკა გათხოვილია. ის ახლა არ მუშაობს, უმუშევარია და ტრენინგის შემდეგ ახალ 
პროექტში იმუშავებს გერმანელ კოლეგებთან ერთად. 

ნოდარი ეკონომისტია. ის ცოლიანია. ხშირად წერს ეკონომიკის პრობლემების შესახებ 
და ეს ტრენინგი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მან ოთხი წელი იმუშავა ინგლისელ
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ეკონომისტებთან ერთად ლონდონში. ამ ქვეყანას ძლიერი ეკონომიკა აქვს და იქ მუშაობა 
ნოდარისთვის საინტერესო იყო. ნოდარი კარგი ეკონომისტია. ეკონომიკა და ჟურნალისტიკა 
მისი საყვარელი საქმეა. ნოდარს არ სცალია. ის ყოველთვის დაკავებულია საქმით, ახლა 
ტრენინგზეა და შემდეგ, ზაფხულში, მიდის ლონდონში.  იქ ნოდარი იმუშავებს კიდევ ორი თვე. 

ტრენინგი საქართველოს ეკონომიკის შესახებაა და ათივე წევრისთვის საინტერესო იქნება. 
ტრენინგის შემდეგ ყველა სამინისტროს ახალ პროექტში იმუშავებს. 

1. ვინ არის ბირგიტი?
2. როდის ჩამოვიდა ის საქართველოში პირველად?
3. ვინ არის მისი მეგობარი?
4. ვინ არიან ბირგიტის ნაცნობები?
5. რა იცით ირინეს შესახებ? ვინ ჰყავს ოჯახში?
6. ვინ არის ჟურნალისტი და რას აკეთებს ახლა?
7. ვინ არის ნოდარი? რა პროფესიისაა იგი და რა უყვარს?
8. როდის იწყება ტრენინგი?
9. რის შესახებაა ტრენინგი?

10. რამდენი წევრია ტრენინგზე?

სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ დიალოგები:
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

სავარჯიშო 2

აღწერეთ მოცემული სურათები;  გამოიყენეთ ზმნები სავარჯიშო 1-იდან:

ნახვა 

ახლა ნახულობს ის მას
ხვალ ნახავს ის მას
გუშინ ნახა მან ის

მე ვნახულობ
შენ ნახულობ
ის ნახულობს

ჩვენ ვნახულობთ
თქვენ ნახულობთ
ისინი ნახულობენ

მე ვნახავ
შენ ნახავ 
ის ნახავს

ჩვენ ვნახავთ 
თქვენ ნახავთ 
ისინი ნახავენ

მე ვნახე
შენ ნახე
მან ნახა

ჩვენ ვნახეთ 
თქვენ ნახეთ 
მათ ნახეს

კითხვა

ახლა კითხულობს ის მას
ხვალ წაიკითხავს ის მას
გუშინ წაიკითხა მან ის

მე ვკითხულობ
შენ კითხულობ
ის კითხულობს

ჩვენ ვკითხულობთ
თქვენ კითხულობთ
ისინი კითხულობენ

მე წავიკითხავ
შენ წაიკითხავ
ის წაიკითხავს 

ჩვენ წავიკითხავთ
თქვენ წაიკითხავთ
ისინი წაიკითხავენ

მე წავიკითხე
შენ წაიკითხე
მან წაიკითხა 

ჩვენ წავიკითხეთ
თქვენ წაიკითხეთ
მათ წაიკითხეს

დარჩენა

ახლა რჩება ის
ხვალ დარჩება ის
გუშინ დარჩა ის

მე ვრჩები
შენ რჩები
ის რჩება

ჩვენ ვრჩებით
თქვენ რჩებით
ისინი რჩებიან

მე დავრჩები
შენ დარჩები 
ის დარჩება

ჩვენ დავრჩებით
თქვენ დარჩებით
ისინი დარჩებიან

მე დავრჩი 
შენ დარჩი
ის დარჩა 

ჩვენ დავრჩით
თქვენ დარჩით
ისინი დარჩნენ
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სავარჯიშო 3

  ახლა 

 

 

 

 

  გუშინ 

 

 

 

 

  ხვალ 

 

 

 

 

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

1. ნატომ ქუჩაში მიმავალი ბავშვი ___________________ ( დაინახავს, დაინახავ, დაინახა ).

2. საქართველოში ტურისტები ბევრ საინტერესო ადგილს ___________________ ( ვნახეთ, 

ნახავენ, ნახავ ).

3. თორნიკემ შარშან ბათუმში ყველა მეგობარი ___________________ ( ნახავს, ნახა, ვნახავ ).

4. გუშინწინ საღამოს ჩემი და მეგობართან ___________________ ( დარჩა, დარჩება, რჩება ).

5. ორი დღის წინ მე და ჩემი ნათესავი მთაწმინდაზე ___________________ ( ვიყავი, იყავით, 

ვიყავით ).

6. გუშინ საღამოს მე და მარიმ რუსთაველის ქუჩაზე ___________________ ( ვსეირნობდი, 

ვსეირნობდით, გავისეირნეთ ).

7. ზეგ ჩემი ძმა ___________________ ( ჩამოდის, ჩამოვიდა, ჩადის) უცხოეთიდან.

8. გუშინწინ მეგრული ხაჭაპური ___________________ ( ვჭამე, ჭამე, ჭამა ) და ძალიან 

მომეწონა.

9. გუშინ მეგობრის დაბადების დღეზე ___________________ ( ვარ, ვიყავი, ვიქნები ).

10. მაზეგ გამოცდები ___________________ ( მაქვს, მქონდა, გქონდა ).

ნიმუში ჩემი ნათესავი გუშინწინ   ჩამოვიდა   ( ჩამოდის, ჩამოვა, ჩამოვიდა ).
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სავარჯიშო 4

წაიკითხეთ წინადადებები და მიუთითეთ შესაბამისი ფოტოს ნომრები:

ეს თბილისის უდიდესი საკონცერტო         

დარბაზია.                                                      

ეს დიდი ქართველი პოეტის, შოთა 

რუსთაველის, ძეგლია.                                   

ეს თბილისის სახელმწიფო  უნივერსი- 

ტეტია                                                                       

ეს დიდი მეფის, ვახტანგ გორგასლის,          

ძეგლია.                                                              

ეს მსოფლიოში ცნობილი რუსთაველის 

თეატრის შენობაა.                                      

ეს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო     

თეატრია.                       

ეს საქართველოში უდიდესი ეკლესიაა.  

მას დიდი სამების ტაძარი ჰქვია.                       

ეს ჭრელი აბანოა.                                      

                                                                     

1 2

43

5 6

87
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სავარჯიშო 5

ჩასვით ფრჩხილებში მოცემული სიტყვები ნიმუშის მიხედვით:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ბათუმის ბოტანიკური ბაღი არის                                    (დიდი) საქართველოში.
ეს ამ უბანში                                                                           (ძველი) შენობაა.
ეს უნივერსიტეტია                                                               (ახალი) თბილისში.
საქართველოს ტერიტორიაზე                                    (მაღალი) მთა სვანეთშია. 
ამ რესტორნის ხინკალი                                                                 (გემრიელია).
ნათია                                                                                  (მშვენიერი) გოგოა.
ეს ქალბატონი                                         (ჭკვიანი) ახალგაზრდა პროფესორია.
საქართველოს სამხრეთის ტერიტორია არის                            (ღარიბი) ტყით.
ეს ბანკი არის                                                             (მდიდარი) საქართველოში.
ეს ფეხბურთელია                                                  (ძლიერი) თბილისის გუნდში.

სავარჯიშო 6

მოცემული ფორმების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

სვლა

            ახლა            
მე        მივდივარ
შენ      მიდიხარ
ის        მიდის 
ჩვენ    მივდივართ
თქვენ  მიდიხართ
ისინი   მიდიან

            ხვალ           
მე        მივალ
შენ      მიხვალ
ის        მივა 
ჩვენ    მივალთ 
თქვენ  მიხვალთ
ისინი   მივლენ

            გუშინ            
მე        მივედი  
შენ      მიხვედი
ის        მივიდა
ჩვენ    მივედით 
თქვენ  მიხვედით
ისინი   მივიდნენ

ნიმუში დღეს თეა  ბანკში    მიდის.   

ნიმუში ეს ჩემი    ულამაზესი    (ლამაზი) ჩანთაა

1. ხვალ მე სკოლაში ცხრა საათზე .

2. ორ საათზე შენ ლექციაზე ?

3. ორშაბათს სტუდენტები ტესტირებაზე .

4. მაზეგ ბავშვები აეროპორტში, ნინიკო ჩამოდის.

5. გუშინწინ ჩვენ ბიბლიოთეკაში ახალი წიგნისთვის.

6. ზეგ ჩვენ მუზეუმის „ოქროს ფონდში“ .

7. თქვენ  სად ახლა?

8. გუშინ საღამოს მამიდაშვილთან სტუმრად მეგობართან ერთად.

9. დღეს ბიჭები  სტადიონზე ფეხბურთის სათამაშოდ.

10. ოთხშაბათს გურამი ტურისტულ სააგენტოში?

11. ისინი გუშინწინ ნინიკოს დაბადების დღეზე .

12. საბა გუშინ სახლში ძალიან გვიან .
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სავარჯიშო 7

სიტყვების გამოიყენეთ შეადგინეთ ფრაზები:

ყველაფერი
ტრადიციული და გემრიელი
ვერ 
რა 
დიდი 
აუცილებლად
ორ 
დედასთან 
ტბის 
ცნობილია 
გაზაფხულიდან

აბანოებით
კვირაში 
კარგია
ერთად 
შემოდგომამდე
ირგვლივ
ნახავ
სიამოვნებით
წავიდეთ
საჭმელი
ქართულია

1. ყველაფერი ქართულია 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

– გამარჯობათ!

– ტურისტული სააგენტო „მზერა“                              .

– სტუმარი ჩამოდის ამერიკიდან სამ კვირაში. თბილისში იქნება                                          , სად   

შეიძლება, რომ                             ?

– გვაქვს                                           .

– ქალაქის ტურში რა შედის?

– ფეხით გასეირნება ძველ თბილისში და ექსკურსია ქალაქში ავტობუსით. 

– ეს ყველაფერი ერთ დღეში?

– არა, ერთი დღე უნდა მხოლოდ ძველ თბილისში ფეხით სეირნობას.
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1. ყველაფერი ქართულია 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

– რა ადგილებს ნახულობენ ტურისტები?

– ძველ თბილისში                              აბონოთუბანს, მეიდანს. სეირნობენ შარდენისა და ბამბის          

რიგის ქუჩებში, ნახულობენ სიონის ეკლესიას, სუვენირების სალონს,                              ხალიჩების 

მაღაზიაში. შემდეგ მიდიან ვახტანგ გორგასლის ძეგლთან და ისვენებენ იქვე, მეტეხის ეკლესიის 

ეზოში.  მერე ფეხით ადიან ნარიყალას ციხეზე, სეირნობენ ბოტანიკურ ბაღში,                              იქვე, 

ქართულ რესტორანში, და                                                          ქართულ ტრადიციულ კერძებს.

– რა კარგია, მომწონს ასეთი გეგმა. გვინდა თქვენთან ერთად დროის გატარება. რამდენი ხნით ად

რე                             ?

– თბილისში როდის იქნება                             ?

– მაისის დასაწყისში.

– დარეკეთ                                            და ზუსტ დროზე შევთანხმდეთ. 

– კი, ბატონო, დიდი მადლობა                                            ინფორმაციისთვის. შევთანხმდით.

– გმადლობთ ზარისთვის! 

სავარჯიშო 9

წაიკითხეთ მოცემული ზმნები და ჩასვით ტექსტში:

ჩამოსვლა 

             ახლა                 

მე          ჩამოვდივარ       
შენ        ჩამოდიხარ
ის          ჩამოდის 
ჩვენ       ჩამოვდივართ       
თქვენ    ჩამოდიხართ
ისინი     ჩამოდიან

             ხვალ                 

მე          ჩამოვალ
შენ        ჩამოხვალ
 ის         ჩამოვა 
ჩვენ       ჩამოვალთ
თქვენ    ჩამოხვალთ
ისინი     ჩამოვლენ

             გუშინ                 
მე          ჩამოვედი  
 შენ       ჩამოხვედი 
 ის         ჩამოვიდა 
ჩვენ      ჩამოვედით  
თქვენ    ჩამოხვედით
ისინი     ჩამოვიდნენ

1. დღეს ეკონომისტები  ჩვენთან გერმანიიდან.

2. გუშინ ჩემი დეიდაშვილი პრაღიდან  .

3. როდის  შენი მეგობრები იტალიიდან?

4. მე და ჩემი კლასელები  თქვენთან სოფელში.

5. ხვალ საღამოს  შენი სტუმრები?

6. სამ საათზე ბელგიელი ისტორიკოსები  თბილისში, ისტორიის 

მუზეუმში.

7. კარგია, რომ თქვენც  , მზიანი ამინდებია და ზღვის წყალი 

ძალიან სასიამოვნოა.

8. ალო, თინა, სად ხართ? უკვე  .

9. ჩემი ბიძაშვილები ჩვენთან ხშირად  ბათუმში.

10. გუშინ ნანა და ირმა  პარიზიდან?
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სავარჯიშო 10

მისწერეთ ელექტრონული წერილი თქვენს მეგობარს თემაზე:
ძველ თბილისში

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   უკვე ვნახე•   ორ კვირაში  •   ვისთან რჩებით?  •   რამდენ ხანს დარჩებით?

•   აუცილებლად უნდა ვნახო•   რა კარგია!•  ვერ ნახავ •   ამიტომაც ჰქვია

•   ზამთარ-ზაფხულ •   ნათესავთან დავრჩებით•  გემრიელი საჭმელია •   შეხვედრამდე

•  სადმე წავიდეთ•   საკმარისი დრო •   დიდი სიამოვნებით•   ძალიან მინდა ვნახო

•  მიხარია, რომ მოვდივარ. •   ჩამოვდივარ დედასთან ერთად •  ევროპული სტილი

•   ხვალამდე•   სად წავიდეთ? •   კიდევ რა არის ახლოს? •   რა არის ახალი?

•   იმედია•  აუცილებლად ჩამოვალ •  აუცილებლად წავიდეთ... •   დარჩებით?
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1. უკაცრავად   არის აქ ტურისტული სააგენტო?

2.  გუშინ   ვიყავი სუპერმარკეტში.

3.    ორგანიზაციიდან არიან ეს ეკონომისტები? 

4. ეკას ქმარს   დაურეკეთ.

5.  აქ   არის ქართული რესტორანი?

6.    ისტორიული შენობაა თქვენს ქალაქში?

7.    არის თქვენი ქალაქის ცნობილი  მასწავლებელი?

8.    დაწერე ეს დავალება!

9. არის   ახალი შენს ცხოვრებაში?

10.     საათით მინდა თქვენი მანქანა, შეიძლება? 

სავარჯიშო 12

ნიმუში ნათიას    რამდენიმე    მეგობარი ჰყავს საფრანგეთში.

რამდენიმე სად რამდენჯერმე რომელი  როგორმე სადმე რამდენი ვინ რამდენჯერ რამე  
რამდენიმე 

ჩასვით  სიტყვები ნიმუშის მიხედვით:

1.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 13

დაწერეთ თქვენი ქალაქისა და რომელიმე ისტორიული  ძეგლის შესახებ:
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

თბილისის სტუმრებს ძველ თბილისში ყოველთვის აინტერესებთ ცნობილი გოგირდის 
აბანოები. ამიტომ აქ ხშირად ბევრი ტურისტია. მათ მოსწონთ ეს ადგილები, ძველი სტილის 
ლამაზი შენობები, გოგირდის სპეციფიკური სუნი. ყველა ტურისტულ სააგენტოს აქვს ისეთი 
პროგრამა, რომ ტურისტებმა ნახონ ეს ძველი, საინტერესო, უნიკალური და საოცარი აბანოები.

საქართველოს დედაქალაქს თბილისი იმიტომ ჰქვია, რომ აქ ბუნებრივი თბილი წყლებია. 
ბევრი ისტორიკოსი წერს ამ აბანოების შესახებ. ცხელი წყალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის. 

თბილისის აბანოები ძალიან ძველია. მე-18 საუკუნეში აქ უკვე იყო სამოცდახუთი 
აბანო. იტალიელი მოგზაური მარკო პოლო წერს თბილისის აბანოების შესახებ. 
აბანოები იყო მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე. ახლა ეს ადგილი ძველი 
თბილისის ცენტრშია. აქ არის ერთ-ერთი უძველესი უბანი – აბანოთუბანი. აბანოების 
უბანი არის თბილისის ბოტანიკური ბაღის დასაწყისში. აქ დღესაც არის საინტერესო 
აღმოსავლური არქიტექტურის შენობები და მასში ახლაც მუშაობს ძველი აბანოები.

 ამ აბანოებს ძველ თბილისში მხოლოდ სამკურნალო ფუნქცია არ 
ჰქონდა. აქ ხშირად მთელი დღით მოდიოდნენ თბილისელები, ბანაობდნენ, 
ისვენებდნენ, საუბრობდნენ, სვამდნენ ჩაის და კარგად ატარებდნენ დროს. 
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აბანოში შეიძლება ადამიანი მარტო იყოს. იქ არის რამდენიმე ერთადგილიანი აბანო. 
ყველა აბანოს აქვს ერთი დიდი ოთახი. ამ დიდ ოთახში ყველა შედის და იბანს. ეს საერთო 
აბანოა. აქ შეიძლება თხუთმეტი-ოცი კაცი ერთად შევიდეს. აბანოში მუშაობს მექისე. მექისე 
აუცილებელი და მნიშვნელოვანია აბანოსთვის. ის მოსწონთ ადამიანებს. მექისე ძლიერ 
მასაჟს აკეთებს. ხალხი აბანოს შემდეგ ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი მიდის სახლში. 

1. რა აინტერესებთ ტურისტებს ძველ თბილისში?
2. რას აქვს სპეციფიკური სუნი?
3. რა არის საოცარი და უნიკალური ძველ თბილისში?
4. ვინ მუშაობს აბანოში?
5. რატომ ჰქვია ქალაქს თბილისი?
6. რამდენი აბანო იყო მე-18 საუკუნის თბილისში?
7. რას ჰქვია აბანოთუბანი და სად არის ის?
8. როგორია აბანოების შენობების სტილი? 
9. როგორ ატარებდნენ დროს თბილისელები გოგირდის აბანოში?

10. ისაუბრეთ გოგირდის აბანოს შესახებ.

სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ დიალოგები:
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

სავარჯიშო 2

აღწერეთ მოცემული ნახატები;  გამოიყენეთ ზმნები სავარჯიშო 1-იდან:

ადგომა

ახლა  ის დგება
ხვალ ის ადგება
გუშინ ის ადგა

მე         ვდგები   
შენ       დგები   
ის         დგება   

ჩვენ      ვდგებით 
თქვენ   დგებით 
ისინი    დგებიან 

მე        ავდგები
შენ      ადგები
ის        ადგება   

ჩვენ     ავდგებით 
თქვენ  ადგებით 
ისინი   ადგებიან

მე        ავდექი
შენ      ადექი
ის        ადგა

ჩვენ     ავდექით
თქვენ  ადექით
ისინი   ადგნენ

გაღვიძება

ახლა ის იღვიძებს
ხვალ ის გაიღვიძებს
გუშინ მან გაიღვიძა

მე          ვიღვიძებ
შენ       იღვიძებ
ის         იღვიძებს

ჩვენ     ვიღვიძებთ
თქვენ   იღვიძებთ
ისინი    იღვიძებენ 

მე        გავიღვიძებ
შენ      გაიღვიძებ
ის        გაიღვიძებს

ჩვენ     გავიღვიძებთ
თქვენ  გაიღვიძებთ
ისინი   გაიღვიძებენ 

მე        გავიღვიძე
შენ      გაიღვიძე
მან      გაიღვიძა

ჩვენ     გავიღვიძეთ
თქვენ  გაიღვიძეთ
მათ      გაიღვიძეს 

მომზადება

ახლა ის სადილს ამზადებს
ხვალ ის სადილს მოამზადებს
გუშინ მან სადილი მოამზადა

მე         ვამზადებ
შენ       ამზადებ  
ის         ამზადებს

ჩვენ      ვამზადებთ
თქვენ   ამზადებთ
ისინი    ამზადებენ

მე        მოვამზადებ
შენ      მოამზადებ
ის        მოამზადებს

ჩვენ     მოვამზადებთ
თქვენ  მოამზადებთ
ისინი   მოამზადებენ

მე        მოვამზადე
შენ      მოამზადე
მან       მოამზადა

ჩვენ     მოვამზადეთ
თქვენ  მოამზადეთ
მათ      მოამზადეს
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ახლა გუშინ ხვალ
    

ნიმუში    დილას ნინო ადრე იღვიძებს.   

სავარჯიშო 3

თითოეული ბლოკიდან შეარჩიეთ თითო სიტყვა/ფრაზა და მათი გამოყენებით 
შეადგინეთ წინადადებები:

დრო ვინ? ზმნა
გაღვიძება/ადგომა/მომზადება

დილას

საღამოს

გუშინწინ 

შემოდგომაზე

მაზეგ 

ზამთარში

ერთ საათში

ზეგ  

ხუთ წუთში

პარასკევს

ხუთშაბათს

გაზაფხულზე

ათი დღის შემდეგ    

ორი დღის წინ 

                       ნინო                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

           ადრე იღვიძებს               
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სავარჯიშო 4

ჩაწერეთ შესაბამისი ზმნები პირველ და მესამე პირებში:

მი–
→

მო–
 ←

შე–
←

გა–
→

ჩა–
↓

ა–
↑

და–
→←

გადა–

მე ის
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სავარჯიშო 5
ქვემოთ მოცემული ნიმუშის მიხედვით შეასრულეთ შემდეგი სავარჯიშო:

სავარჯიშო 6
ზმნების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

ნიმუში თეა მიდის  →    ბანკში....   

1. მიდიხართ:     
2. შედიან:     
3. გავალთ?     

4. ჩავედი?     

5. ადის:     
6. დავდივარ:    
7. გადადიან:    
8. მოვალთ:    
9. შევლენ:    

10. გადავიდნენ:    

11. ავლენ:    
12. მოვედით:    

ნიმუში
დედაჩემი    მამაჩემზე    ახალგაზრდაა.
დედაჩემი    უფრო   ახალგაზრდაა,  ვიდრე  მამაჩემი. 

1. მისაღები ოთახი ჩემს საძინებელზე ნათელია.

  

2. ნინო მარიზე სწრაფია.

  

3. ნიკა უფრო ნელია, ვიდრე გიორგი.

  

4. უმცროსი ძმა უფროსზე ჭკვიანია.

  

5. რომეო უფრო ძლიერია, ვიდრე მე.

  

6. მაისური ჩანთაზე ახალია. 

  

7. თბილისი ბათუმზე დიდი ქალაქია.

  

8. ძმა დაზე მაღალია.

  

მი–


მო–


შე–


გა–
→

ჩა–
↓

ა–
↑

და–


გადა–
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სავარჯიშო 7

სიტყვების გამოიყენეთ შეადგინეთ ფრაზები:

თარხნიშვილზე
სტუდია
ოროთახიანი
ყოველთვის
ყველგან ერთად
ზემოთ
კაფეში
ქვემოთ
ცურვაზე
ქუჩაზე
ცეკვაზე
შესვენებაზე

გადავდივარ
მივდივარ
გავდივარ
შევდივარ
ჩავდივართ
ავდივართ
დავდივართ
ბინა
ერთად ვართ
დავდივარ
ვცხოვრობთ
აღმაშენებელზეა

1. თარხნიშვილზე ვცხოვრობთ 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

სავარჯიშო 8

მოისმინეთ ტექსტი ნინის შესახებ და დაწერეთ მსგავსი ტექსტი თქვენ შესახებ:

ნინი კვირის დღეებში ადრე იღვიძებს, დგება და რვა საათზე უკვე აბაზანაშია. რამდენიმე წუთის 
განმავლობაში შხაპს იღებს, კბილებს იხეხავს, თმას ივარცხნის. ის იცვამს, მაკიაჟს იკეთებს, 
შემდეგ დედასთან ერთად ყავას სვამს, საუზმობს და დღის გეგმაზე საუბრობენ. რამდენიმე 
წუთის შემდეგ ისინი ერთად გადიან სახლიდან. 

ნინი დედასთან ერთად მიდის მანქანით უნივერსიტეტამდე, შედის ლექციებზე, ჩადის 
ბიბლიოთეკაში, ეზოში, შესვენებაზე ადის უნივერსიტეტის კაფეში და იქ საუზმობს მეგობრებთან 
ერთად. ლექციების შემდეგ ხან ცეკვაზე მიდის, ხან ცურვაზე. საღამოს დედასთან ერთად მიდის 
სახლში.

სამზარეულოში დედა და შვილი ერთად სადილობენ, მერე ტელევიზორს უყურებენ და 
საუბრობენ დღის ამბების შესახებ. ნინის დედა ადრე იძინებს და ადრეც დგება. ნინი კი საღამოს, 
გვიან, კითხულობს, წერს და მეცადინეობს. მას უყვარს ღამე მეცადინეობა.
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სავარჯიშო 9

შეადგინეთ წინადადებები მოცემული ზმნებით:

ახლა ხვალ გუშინ

მისვლა

მე         მივდივარ
შენ       მიდიხარ
ის         მიდის 

ჩვენ      მივდივართ
თქვენ   მიდიხართ
ისინი    მიდიან

მე         მივალ
შენ       მიხვალ
ის         მივა 

ჩვენ      მივალთ
თქვენ   მიხვალთ
ისინი    მივლენ

მე          მივედი
შენ        მიხვედი
ის          მივიდა

ჩვენ       მივედით
თქვენ    მიხვედით
ისინი     მივიდნენ

წასვლა

მე         წავალ
შენ       წახვალ
ის         წავა 

ჩვენ      წავალთ
თქვენ   წახვალთ
ისინი    წავლენ

მე          წავედი
შენ        წახვედი
ის          წავიდა

ჩვენ       წავედით
თქვენ    წახვედით
ისინი     წავიდნენ

 ნიმუში დღეს ეკა სკოლაში   მიდის.   / ხვალ ეკა ბებიასთან   წავა.  

1. წავიდა:     

2. წავალთ:     

3. მივდივარ:     

4. წავალ:     

5. წავედით:     

6. წავლენ:    

7. მივა:    

8. წახვედით?    

9. წავიდნენ:    

10. მივიდნენ:    

11. მივლენ:    

12. მიდიხარ?    
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სავარჯიშო 10

წაიკითხეთ განცხადება და მისწერეთ ელექტრონული წერილი ცეკვის სტუდიის 
მასწავლებელს. აირჩით თქვენთვის სასურველი დრო.

ცეკვის სტუდია
„ქართული სული“

პირველი ოქტომბრიდან იწყებს გაკვეთილებს 
ყველასთვის!

ორშაბათი - 17:00 – 19:00; 19:00-21:00.
ოთხშაბათი - 17:00 – 19:00; 19:00-21:00.

სამშაბათი - 15:00 – 17:00; 17:00-19:00.
ხუთშაბათი - 15:00 – 17:00; 17:00-19:00.

ოთხშაბათი - 16:00 – 18:00; 18:00-20:00.
პარასკევი - 16:00 – 18:00; 18:00-20:00.
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სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   მზად იქნები ხუთზე?•   როდის ხარ თავისუფალი?•   რისი ყიდვა გინდა?

•   უკვე გაიღვიძე?•   ისე რა... •   რისი ყიდვა გინდა?•   ზუსტად არ ვიცი

•   ვნახოთ...•   უკვე გაიღვიძე? •   წავიდეთ მაღაზიებში საყიდლებზე?

•   გავდივართ ერთად? •   მივდივართ ხუთ წუთში?•   ადრე ადექი?

•   რომელი საათია? •   ყველგან ერთად დავდივართ•   მართალი ხარ

•   გუშინ გვიან დაიძინე? •   ყოველთვის ერთად ვართ

•   მზად იქნები ხუთ წუთში!?•   აი, აიღე.... •   ვიყიდოთ რამე? •   კარგი აზრია

1.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 13

დაწერეთ ტექსტები:

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

1.  

2.   

3.   

4.  

5.   

6.   

7.   

8.   

9.  

10.     

სავარჯიშო 12

ნიმუში    მე მიყვარს შაქრიანი ყავა, მაგრამ უშაქრო ჩაი.   
   თეა ყავა შაქრით გინდა? არა, უშაქრო მინდა.   

უმარილო   უწიწაკო   მარილით  გაზით   შაქრიანი   მარილიანი   შაქრით   უგაზო   წიწაკით  
გაზიანი   წიწაკიანი   უშაქრო

შეადგინეთ წინადადებები; დაწერეთ, რა გიყვართ და რა არ მოგწონთ:

1. ჩემი მეგობრის დაბადების დღე 

2. საჩუქრის საყიდლად
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სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

ნათიას ახალ სახლში აქვს ბინა. აქ ოჯახი ორი თვის წინ გადავიდა. ნათია ახალ სახლში 
ქმართან ერთადაა. მის ქმარს სანდრო ჰქვია. მათ შვილი ჯერ არ ჰყავთ. ისინი ავლაბარში 
ცხოვრობენ ახალაშენებულ სახლში. ჯერ ყველა მეზობელი არ ცხოვრობს, მაგრამ ნათიას 
და სანდროს სართულზე მეზობლები უკვე არიან. ის მრავალშვილიანი ოჯახია. მათ დიდი 
ოთხოთახიანი ბინა აქვთ. 

სანდროს და ნათიას ბინა ოროთახიანია, მაგრამ სამზარეულო დიდია და ეს ნათიას ძალიან 
მოსწონს. ნათია არ მუშაობს და სამზარეულოში დიდ დროს ატარებს. მას ძალიან უყვარს 
ქმრისთვის გემრიელი საჭმელების გაკეთება. სამზარეულო ახალი და ნათელია, ღია ფერის. 
ღია ფერისაა სამზარეულოს მაგიდა, სკამები და ასევე კარადებიც. ნათიას ძალიან უყვარს 
სამზარეულოს ლამაზი ნივთები. აქვს წითელი თეფშები და ჭიქები.  ჩაის ჭიქები თეთრია და 
ფართო, ყავის ჭიქები – პატარა და ლამაზი. 

დღეს ნათიას დაბადების დღეა. ნათიამ დილით ადრე გაიღვიძა. სანდროს საჩუქარი და 
ყვავილები უკვე სამზარეულოში, მაგიდაზე, იყო. ნათიას ძალიან მოეწონა საჩუქარი. ეს იყო  
ძალიან ლამაზი ყავის ჭიქები. სანდრომ კარგად იცის, რომ ნათიას უყვარს ლამაზი ნივთები და 
თურქული ყავა. მეგობრები ხშირად მოდიან ნათიასთან და სამზარეულოში სვამენ თურქულ 
ყავას. ნათიას ყავა ძალიან გემრიელია. სანდრომ იცის, რომ დღესაც ბევრი სტუმარი იქნება 
მათთან სახლში და ეს ახალი საჩუქარი ძალიან მოეწონებათ გოგონებსაც. 

სანდრო დღეს სამსახურში არ მიდის. ნათიამ და სანდრომ ბევრი რამე უკვე გუშინ გააკეთეს 
სტუმრებისთვის.  ხილის და შოკოლადის ნამცხვრები უკვე გამომცხვარია. 

ხილი და ტკბილეული გუშინ იყიდეს. სანდროს ცხარე  საჭმელი მოსწონს, ნათიას კი არ 
მოსწონს მჟავე, ცხარე და მარილიანი საჭმელი და ხშირად უმარილოს ამზადებს. დღეს სადილს 
სანდრო და ნათია ერთად ამზადებენ.  ნათიას გოგონები ყავას სამზარეულოში სვამენ, მაგრამ 
დღეს სუფრა სასტუმრო ოთახში იქნება. 

ახალგაზრდა ოჯახს უკვე ყველაფერი მზად აქვს სტუმრებისთვის.

1. სად და ვისთან ერთად ცხოვრობს ნათია?
2. რა ჰქვია ნათიას ქმარს და როგორია ის?
3. ვინ არის ნათიას და სანდროს მეზობელი?
4. როგორია ნათიას სამზარეულო? რა ფერისაა?
5. ვისი დაბადების დღეა და ვისი საჩუქარია მაგიდაზე?
6. რა იყო საჩუქარი? რატომ?
7. როგორი ნივთები აქვს ნათიას სამზარეულოში?
8. ვინ და როდის მოამზადა სადილი სტუმრებისთვის? 
9. როგორი საჭმელი მოსწონს ნათიას და როგორი – სანდროს?

10. სად იქნება დაბადების დღის სუფრა?
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სავარჯიშო 15

ისაუბრეთ მოცემული ფოტოების მიხედვით:
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აწარმოეთ სიტყვა ნიმუშის მიხედვით:

ნიმუში ტყე –    ტყიანი.   

სავარჯიშო 2

სავარჯიშო 1

სიტყვებს მიუწერეთ ანტონიმები:

ნიმუში დიდი –    პატარა.   

1. თეთრი  

2. ნათელი  

3. დღე  

4. გრძელი  

5. ფართო  

6. მაღალი  

7. მარილიანი  

8. ზაფხული  

9. მთა  

10. ბევრი  

1. ღრუბელი  

2. ქვიშა  

3. ნისლი  

4. ვარსკვლავი  

5. მთვარე  

6. წვიმა  

7. მზე  

8. თოვლი  

9. მთა  

10. ქარი  
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სავარჯიშო 3

იპოვეთ და მონიშნეთ განსხვავებული სიტყვა:
1. დეიდა ბიძა მამიდა დედა ქვეყანა მამა და
2. ბინა სართული აივანი სამზარეულო საძინებელი ძლიერი კაბინეტი სააბაზანო 
3. მხიარული მდიდარი დიასახლისი  ღარიბი ძლიერი საყვარელი ჭკვიანი 
4. თოვლიანი მზიანი ქარიანი ტყიანი ღრუბლიანი შვიდიანი მთვარიანი
5. სეირნობს ატარებს აკეთებს დასვენება რეკავს სწავლობს მუშაობს 
6. უმარილო უშაქრო უგაზო უდიდესი უწიწაკო 
7. მდინარე ზღვა ტყე მთა ბაღი ფანჯარა სანაპირო 
8. სასტუმრო ეკლესია მუზეუმი მცენარე უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკა 
9. ქვაბი ჩაიდანი ტაფა დანა სწრაფი ჩანგალი კოვზი თეფში

10. ავდივარ შევდივარ შედიხარ გავდივარ ჩავდივარ მივდივარ გადავდივარ

სავარჯიშო 4

წაიკითხეთ ტექსტი, აღნიშნეთ სწორი (+) და არასწორი (-) ინფორმაცია:

სოფელი ვაშლოვანი

ძველ დროში ამ ადგილას იყო ერთი დიდი სოფელი, რომელსაც ვაშლოვანი ჰქვია.  ვაშლოვანის 
აღმოსავლეთით, ტყესთან ახლოს, იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სახლი. გარშემო ლამაზი 
აივნებით. ეს სახლი ეკუთვნოდა ლუარსაბ ქართველაძეს, რომელიც ცნობილი იყო მთელ კახეთში 
თავისი სიმდიდრით და ძლიერი ოჯახით.

მას ცოლად ჰყავდა მაგდანი, რომელიც იყო ქართლიდან.  მაგდანი იყო ძალიან კეთილი, ოქროს 
გულის პატრონი. მაგდანს ჰქონდა საოცარი ხმა და ცნობილი იყო იმ მხარეში თავისი მშვენიერი 
სიმღერით. მისი ხმა და სიმღერა ისე მიდიოდა კაცის გულში, რომ ვინც კი მას მოისმენდა, თავის 
სიცოცხლეში აღარ დაავიწყდებოდა.

ზურაბი და მაგდანი სულ ხუთი-ექვსი წლის ცოლ-ქმარი იყვნენ. მათ ჰყავდათ ერთი ქალიშვილი – 
ქეთო, რომელიც სამი წლის იყო. მეტად საყვარელი ბავშვი იყო ქეთო: ლამაზი, თეთრი, მხიარული და 
ჭკვიანი. ქეთოს ძალიან უყვარდა თავისი დედის სიმღერა, ხშირად ამღერებდა და საათობით უსმენდა. 

იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით

1. ვაშლოვანი იყო დიდი ქალაქი. ..........................................................................

2. ტყესთან ახლოს იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სახლი. ................................

3. მაგდანი იყო კახეთიდან. ...................................................................................

4. სახლის პატრონი იყო ლუარსაბ ქართველაძე. ..................................................

5. მათ ჰყავდათ ერთი ქალიშვილი – ქეთო, რომელიც ხუთი წლის იყო. ................

6. მაგდანი ცნობილი იყო იმ მხარეში თავისი მშვენიერი სიმღერით. ....................

7. ზურაბი და მაგდანი სულ ორი-სამი წლის ცოლ-ქმარი იყვნენ. .........................

8. მაგდანი იყო ძალიან კეთილი, ოქროს გულის პატრონი. ...................................

9. ქეთოს ძალიან უყვარდა თავისი დედის სიმღერა. .............................................

10. მეტად საყვარელი ბავშვი იყო ქეთო: ლამაზი, შავგვრემანი, მხიარული და 

ჭკვიანი. ............................................................................................................
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სავარჯიშო 5

სავარჯიშო 6

მოისმინეთ და დაწერეთ:

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

ზმნებს მიუწერეთ შესაბამისი ფორმა ნიმუშის მიხედვით:

ნიმუში სწავლობს –    სწავლა   

1. ატარებს  

2. იწყებს  

3. ნახულობს  

4. იცნობს  

5. რჩება  

6. კითხულობს  

7. თამაშობს  

8. სეირნობს  

9. მუშაობს  

10. რეკავს  
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სავარჯიშო 7

გამოიცანით, ზმნის რომელი ფორმაა გამოტოვებული და ჩასვით შესაბამის გრაფაში:

ახლა ხვალ გუშინ

1. მუშაობს

2. გაისეირნებს

3. გაატარა

4. რეკავს

5. დაიწყებს

6. დარჩა

7. ნახავს

8. მივალ

9. იწყებს

10. იქნება

სავარჯიშო 8

შეადგინეთ შესიტყვებები:

1. იტალიურ

2. თბილისის

3. ყველაზე

4. საქართველოს

5.  ჩვენთან 

6. სამზარეულოს

7. სოფელ 

8. ერთად

9. პენსიონერები

10. დრო

ა.	 გარშემო

ბ.	 დასავლეთით

გ.	 არ	მაქვს

დ.	 გვერდით

ე.	 ლამაზი

ვ.	 წავიდეთ

ზ.	 ერთად

თ.	 არიან

ი.	 მანგლისში

კ.	 კაფეში
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სავარჯიშო 9

იპოვეთ შეცდომა და გაასწორეთ:

სავარჯიშო 10

დაწერეთ ტექსტი (50 სიტყვა):

                                                                                      ჩემ შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თითო შეცდომაში დაგაკლდებათ –  

1. ნიკი უნივერსიტეტში ბიზნესს სწავლობ.

2. ბათუმი ევროპული სტილის ქალაქი.

3. მარინას ბევრი ნათესავი გყავს.

4. დემეტრე და პაპუნა შავგვრემანი ბიჭები არის.

5. ბოტანიკურ ბაღზე მდინარე და ჩანჩქერია.

6. უნივერსიტეტში ბიბლიოთეკა პირველი სართულზეა.

7. ლიკას ყველაზე უძველესი მაგიდა აქვს სახლში.

8. ხუთი ბიჭები ეზოში ბურთს თამაშობს.

9. დავითი პარასკევს სამსახურისგან ადრე მიდის.

10. კუს ტბის გზაში ცნობილი ეთნოგრაფიული მუზეუმია.
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

კეთება – გაკეთება

ახლა    აკეთებს ის მას
ხვალ    გააკეთებს ის მას
გუშინ  გააკეთა მან ის

მე        ვაკეთებ
შენ      აკეთებ
ის        აკეთებს
ჩვენ     ვაკეთებთ
თქვენ  აკეთებთ
ისინი   აკეთებენ

მე        გავაკეთებ
შენ      გააკეთებ
ის        გააკეთებს
ჩვენ     გავაკეთებთ
თქვენ  გააკეთებთ
ისინი   გააკეთებენ

მე        გავაკეთე
შენ      გააკეთე
მან      გააკეთა
ჩვენ     გავაკეთეთ
თქვენ  გააკეთეთ
მათ      გააკეთეს

მზადება – მომზადება
ახლა   ამზადებს ის მას
ხვალ მოამზადებს ის მას
გუშინ  მოამზადა მან ის

მე         ვამზადებ
შენ       ამზადებ
ის         ამზადებს

ჩვენ     ვამზადებთ
თქვენ  ამზადებთ
ისინი   ამზადებენ

მე         მოვამზადებ
შენ       მოამზადებ
ის         მოამზადებს

ჩვენ     მოვამზადებთ
თქვენ  მოამზადებთ
ისინი   მოამზადებენ

მე        მოვამზადე
შენ      მოამზადე
მან      მოამზადა

ჩვენ    მოვამზადეთ
თქვენ  მოამზადეთ
მათ      მოამზადეს

ყიდვა

ახლა   ყიდულობს ის მას
ხვალ იყიდის ის მას
გუშინ  იყიდა მან ის

მე         ვყიდულობ
შენ        ყიდულობ
ის          ყიდულობს

ჩვენ      ვყიდულობთ
თქვენ    ყიდულობთ
ისინი    ყიდულობენ

მე         ვიყიდი
შენ        იყიდი
ის          იყიდის

ჩვენ      ვიყიდით
თქვენ    იყიდით
ისინი    იყიდიან

მე         ვიყიდე
შენ       იყიდე
მან       იყიდა

ჩვენ      ვიყიდეთ
თქვენ   იყიდეთ
მათ       იყიდეს

მე        გავაკეთო
შენ       გააკეთო
მან       გააკეთოს

ჩვენ     გავაკეთოთ
თქვენ  გააკეთოთ
მათ      გააკეთონ

მე        მოვამზადო
შენ      მოამზადო
მან      მოამზადოს

ჩვენ    მოვამზადოთ
თქვენ მოამზადოთ
მათ     მოამზადონ

მე       ვიყიდო
შენ     იყიდო
მან     იყიდოს

ჩვენ    ვიყიდოთ
თქვენ  იყიდოთ
მათ     იყიდონ

მე        მინდა
შენ       გინდა
მას       უნდა
ჩვენ     გვინდა
თქვენ  გინდათ
მათ      უნდათ

    სალათა

მე        მინდა ვიყიდო / გავაკეთო / მოვამზადო...
შენ       გინდა იყიდო / გააკეთო / მოამზადო...
მას       უნდა იყიდოს / გააკეთოს  / მოამზადოს...
ჩვენ     გვინდა ვიყიდოთ / გავაკეთოთ / მოვამზადოთ...
თქვენ  გინდათ იყიდოთ / გააკეთოთ / მოამზადოთ...
მათ      უნდათ იყიდონ / გააკეთონ / მოამზადონ...

  სალათა
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ნიმუში
ზეგ ლია სტუმრებისთვის სადილს  მოამზადებს  (მოამზადა, 

მოამზადებს, ამზადებს )  

სავარჯიშო 3

სავარჯიშო 2

აღწერეთ მოცემული სურათები:

სახაჭაპურეში

                                                                                   

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

ოჯახი ქალაქგარეთ

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

1. საღამოს ნია ვახშამს ________________ ( გააკეთებს, გააკეთა, აკეთებს ).

2. სამი დღის შემდეგ შენ მანქანას ________________ ( იყიდი, იყიდე, ყიდულობ ).

3. სამი დღის შემდეგ ჩვენ დავალებებს ________________ ( გავაკეთებთ, გავაკეთეთ, 

ვაკეთებთ ).

4. გაზაფხულზე სტუდენტები ყვავილებს ________________ ( ვიყიდით, ვიყიდეთ, ვყიდულობთ ).

5. ივლისში მე და თიკო ტანსაცმელს ________________ ( ვიყიდით, ვიყიდეთ, ვყიდულობთ ).

6. დილას გია ხილს ________________ ( იყიდის, იყიდა, ყიდულობს ).

7. ბავშვები პარასკევს სალათებს ________________ ( მოვამზადებთ, მოვამზადეთ, ვამზადებთ ).

8. ოთხ საათში თქვენ ყველაფერს ________________ ( გააკეთებთ, გააკეთეთ, აკეთებთ ).

9. ანი ხუთ წუთში სადილს ________________ ( გააკეთებს, გააკეთა, აკეთებს ).

10. ისინი საღამოს ვახშამს ________________ ( გააკეთებენ, გააკეთეს, აკეთებენ ).
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სავარჯიშო 4

წაიკითხეთ მოცემული წინადადებები, გამოიყენეთ „იმიტომ, რომ“ კავშირი და შეადგინეთ 
რთული წინადადებები:

ნიმუში    არ მინდა ვაშლი იმიტომ, რომ არ მიყვარს.   

• არ მინდა ვაშლი
• არ მივდივარ დედაჩემთან
• ერთად წავიდეთ კინოში
• არ მივდივართ პარკში
• არ თამაშობს ფეხბურთს
• ფეხით მივდივართ კუს ტბაზე
• საჩუქარი მინდა ვიყიდო
• ოფისში მინდა ვიყო
• საღამოობით სულ კომპიუტერთან ვარ
• ურეკის სანაპირო მომწონს
• ბაზარში ხილი და ბოსტნეული მინდა ვიყიდო

• არ მიყვარს ვაშლი
• დღეს დაკავებული ვარ
• ბილეთები უკვე მაქვს
• დღეს წვიმს
• ფეხი სტკივა
• კარგი ამინდია
• ჩემი ძმის დაბადების დღეა
• ბევრი საქმე მაქვს
• სკაიპით ვლაპარაკობ
• ქვიშიანია
• ხვალ ბევრი სტუმარი მოდის

იმიტომ, რომ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

სავარჯიშო 5

შეავსეთ ცხრილში გამოტოვებული ფორმები პირველ სვეტში მოცემული 
ნიმუშის მიხედვით:

მინდა
ვიყიდო მინდა გავაკეთო
გინდა 
იყიდო გინდა ისწავლო
უნდა

იყიდოს უნდა იყოს
გვინდა

ვიყიდოთ
გვინდა 

ვილაპარაკოთ
გინდათ 
იყიდოთ
უნდათ 
იყიდონ

უნდათ 
მოამზადონ
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სავარჯიშო 6

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

ნიმუში    საღამოობით მეგობრებთან ერთად ვსეირნობთ პარკში.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

რას აკეთებთ?

საღამოობით დილაობით ორშაბათობით სამშაბათობით
ოთხშაბათობით კვირაობით შაბათობით ხუთშაბათობით

სავარჯიშო 7

შეადგინეთ ფრაზები და გამოიყენეთ ისინი წინადადებებში:

რა გვინდა
ორი კილო
მომეცით ორი
ოცლარიანი
ინებეთ
კილო-ნახევარი
ორ საათში
ცნობილია
ქოთნის
ისინი მიირთმევენ

ვიქნებით სახლში
მაქვს
ლობიო გემრიელია
გემრიელი საჭმელებით
ხაჭაპური
ხურდა
საკმარისი იქნება
მარწყვს
ვაშლი ამიწონეთ
ვიყიდოთ?

1.          რა გვინდა ვიყიდოთ? 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

– სახლში არაფერი არ გვაქვს. ან                                           , ან სუპერმარკეტში.

– ბევრი რამე                                           ?

– კი, ბევრი რამე მინდა. არც ბოსტნეული არ გვაქვს და                                           .

– დრო                                           , ბაზარში არა და სუპერმარკეტში წავიდეთ.

– კარგი, სუპერმარკეტში წავიდეთ,                                            .

– ხორცი გუშინ ვიყიდე. რას გააკეთებ?                                            სტუმრებისთვის? შაბათს 

ჩვენთან ნათიას ინგლისელი მეგობარი კაროლინა მოდის.

– მართლა? მაშინ სალათის მასალა ვიყიდოთ, მე სალათებს გავაკეთებ, მწვადს                             ; 

ხაჭაპური და ლობიანი სახაჭაპურეში შევუკვეთოთ. ხილიც ვიყიდოთ და                            

                                           .

– მშვენიერია, ნამცხვარი და ხილი იქნება ჩვენი დესერტი. სახლში                              გვაქვს?

– კი, კარგი ყავა მაქვს და ქართული შავი ჩაი „გურიელი“.

– კეთილი. წავედით სუპერმარკეტში.                                            გავიდეთ.

– ახლავე, მოვდივარ, ორ წუთში                                           .

– კარგი.

სავარჯიშო 9

დააკავშირეთ ზმნები:

მინდა

გინდა 
გვინდა
უნდა 
მინდა
გინდა
გვინდა 
გინდათ 
უნდათ
გინდათ
უნდა 

ვიყიდო

იმუშაო
ისაუზმო
იცხოვროს
ვიფიქროთ
ითამაშოთ
წავიდეს
დარეკონ
ვისადილოთ
ვნახო  
წავიკითხოთ
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სავარჯიშო 10

შეავსეთ ცხრილი და მოცემული ინფორმაციის მიხედვით დაწერეთ ხუთი განცხადება:

ინფორმაცია დრო ადგილი საკონტაქტო 
მონაცემები ფასი

1. კონცერტი სამშაბათი ფილარმონია

2. ფილმის 
ჩვენება

სამი 
თებერვალი კინოს სახლი

3. წიგნის 
პრეზენტაცია 15 მაისი წიგნის სახლი

4. ფესტივალი შაბათი ეთნოგრაფიული მუზეუმი

5. ექსკურსია კვირა ყვარელი

1. 2. 3.

5.4.



72

აღმართი A2

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

1. 2.

სავარჯიშო 12

ნიმუში (წვენი ,წყალი)         ან  წვენი მინდა ვიყიდო, ან  წყალი.   

ჩაწერეთ წინადადებაში საჭირო კავშირებითი; (ან....ან; ხან...ხან) გამოყენებით:

•   არც ძალიან ცხელა და არც ცივა •   მიყვარს შემწვარი კარტოფილი

•   მინდა ხილი ვიყიდოთ •   გემრიელია მჭადთან ერთად

•   რა გინდა იყიდო?•   ახალი კარტოფილი კამით•  წავიდეთ ქალაქგარეთ

•  ხშირად საღამოობით •   სხვადასხვანაირია•   მუდამ დაკავებულია

•  ბოსტნეული მინდა ვიყიდო•   როგორი ამინდია ამ შაბათ-კვირას? •  ნახე ინტერნეტში

•   თავისუფალია •    მინდა გავაკეთო/მოვამზადო•   საყვარელი საჭმელია

•   ლობიო ნიგვზით•  შედარებით მცირეა •  შედარებით იაფია/ძვირია

1. (წვიმს, თოვს) 

2. (თბილი, ცივი) 

3. (ხაჭაპური, ლობიანი) 

4. (ღრუბლიანი, მზიანი) 

5. (ვკითხულობ, ვწერ) 

6. (თეთრი, შავი) 

7. (დავრეკავ, ვნახავ) 

8. (ბათუმი, ქობულეთი) 

9. (მზე, თოვლი) 

10. (მივდივარ, მოვდივარ) 
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სავარჯიშო 13

შეადგინეთ წინადადებები მოცემული ფორმების გამოყენებით. 
შეარჩიეთ ზმნის ფორმები:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

მინდა
გინდა 
უნდა

გავაკეთო

გააკეთო

გააკეთოს 

მოვამზადო

ვიყიდო

ვნახო

წავიკითხო

დავრეკო

დავწერო

წავიდე

იყოს

იმუშაო

ვიცხოვრო

ითამაშო

იფიქროს

ვილაპარაკო 

ისადილო

ისაუზმოს

ვივახშმო
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წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

გემრიელი საჭმელი საჭირო და  მნიშვნელოვანია ადამიანების ცხოვრებაში. ყველა ქვეყანას 
თავისი სამზარეულო აქვს და ცნობილია ამ კულტურით. მაგალითად, იტალიელებს მთელ 
მსოფლიოში იცნობენ პიცით, გერმანელებს – ძეხვით, ჩინელებს – ბრინჯის კერძებით, 
ინგლისელებს – ბეკონით, იაპონელებს – სუშით, ქართველებს კი – საცივით, ხაჭაპურით, 
ხინკლით.

რით არის ცნობილი ქართული სამზარეულო?
ალბათ, ბევრი რამეა გემრიელი ქართულ სამზარეულოში, მაგრამ საქართველოს სტუმრებს 

ძალიან მოსწონთ და არასოდეს ავიწყდებათ ქართული ხაჭაპური.  კიდევ რა მოსწონთ 
სტუმრებს, როცა შაბათ-კვირას რესტორანში მიდიან ან სტუმრად არიან ქართულ ოჯახებში?

მოსწონთ ქართული ღვინო, ნატურალური ბოსტნეული, სხვადასხვა ხილი. ისინი ფიქრობენ, 
რომ ქართულ სურსათს სხვა გემო აქვს, უფრო წვნიანი და გემრიელია. ეს ყველაფერი კარგია, 
მაგრამ ყველაზე მეტად ხაჭაპური და ლობიანი მოსწონთ.

ხაჭაპურის რამდენიმე სახეა: იმერული, მეგრული, აჭარული, აჩმა, ფენოვანი, ნახევრად 
ფენოვანი. 

ხაჭაპურს პურის ცომითა და ყველით ამზადებენ.  იმერულ ხაჭაპურში ბევრი ყველია. 
ის მრგვალია და თხელი. მეგრულ ხაჭაპურშიც ბევრი ყველია, და ცოტა ყველი კვერცხთან 
ერთად ზემოდანაც აქვს. აჭარული ხაჭაპური ფორმით პატარა ნავს ჰგავს, ამ ცომის ნავშია 
ყველი, კვერცხი და კარაქი. აჩმა რამდენიმე ფენა, მოხარშული ცომი და ყველია. ძალიან 
გემრიელი და ცხიმიანია. ფენოვან ხაჭაპურს სხვანაირი ცომი აქვს, ის არ არის რბილი და 
ხშირად  ოთხკუთხედი ფორმისაა.

ლობიანი რაჭულია. ლობიანსაც ისევე ამზადებენ, როგორც ხაჭაპურს, მაგრამ ყველის 
ნაცვლად ცომში გემრიელად მოხარშული და მომზადებული ლობიოა. ბევრს ლობიანი უფრო 
მოსწონს, ვიდრე ხაჭაპური.

თბილისში ყველგან შეგიძლია ჭამო ხაჭაპური: რესტორანში, კაფეში, ბარში, ბუფეტში... 
ყველა ქართველს უყვარს ხაჭაპური და ყველა ოჯახში ამზადებენ. არის სპეციალური 
რესტორანი „ბარაქა“. ამ რესტორანში მუდამ არის ყველანაირი ცხელი და გემრიელი ხაჭაპური.

ქართველებიც და მათი სტუმრებიც ხშირად დადიან შაბათ-კვირას სახაჭაპურეში ან 
რესტორანში, თუნდაც მხოლოდ გემრიელი ხაჭაპურისთვის.

1. რომელ ქვეყანაში ყოფილხართ და რა იცით მათი სამზარეულოს შესახებ?
2. რომელი ქვეყანა რა საჭმლითაა ცნობილი? 
3. რომელი საჭმლითაა ცნობილი ქართული სამზარეულო?
4. თქვენ რა მოგწონთ ქართული საჭმელებიდან? 
5. ხაჭაპური გიყვართ? რომელი ხაჭაპური?
6. რა იცით ქართული ღვინის შესახებ?
7. როგორ ამზადებენ აჭარულ ხაჭაპურს? მეგრულს?
8. საქართველოში სად შეგიძლია ჭამო ხაჭაპური?
9. როგორ ამზადებენ ლობიანს?

10. ლობიანი უფრო მოგწონთ თუ ხაჭაპური?
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მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ დიალოგები:
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წაიკითხეთ დაკვირვებით:

გადახდა

ახლა იხდის ის მას
ხვალ გადაიხდის ის მას
გუშინ გადაიხადა მან ის

მე ვიხდი           
შენ იხდი
ის იხდის

ჩვენ ვიხდით
თქვენ იხდით
ისინი იხდიან

მე გადავიხდი
შენ გადაიხდი
ის გადაიხდის

ჩვენ გადავიხდით
თქვენ გადაიხდით
ისინი გადაიხდიან

მე გადავიხადე
შენ გადაიხადე
მან გადაიხადა

ჩვენ გადავიხადეთ
თქვენ გადაიხადეთ
მათ გადაიხადეს

აღება

ახლა   იღებს ის მას
ხვალ აიღებს ის მას
გუშინ  აიღო მან ის
მინდა ავიღო მე ის

მე ვიღებ
შენ იღებ
ის იღებს

ჩვენ ვიღებთ
თქვენ იღებთ
ისინი იღებენ

მე ავიღებ
შენ აიღებ
ის აიღებს

ჩვენ ავიღებთ
თქვენ აიღებთ
ისინი აიღებენ

მე ავიღე
შენ აიღე 
მან აიღო

ჩვენ ავიღეთ
თქვენ აიღეთ
მათ აიღეს

დამთავრება

ახლა ამთავრებს ის მას
ხვალ დაამთავრებს ის მას
გუშინ  დაამთავრა მან ის
მინდა დავამთავრო მე ის

მე ვამთავრებ
შენ ამთავრებ
ის ამთავრებს

ჩვენ ვამთავრებთ
თქვენ ამთავრებთ
ისინი ამთავრებენ

მე დავამთავრებ
შენ დაამთავრებ
ის დაამთავრებს

ჩვენ დავამთავრებთ
თქვენ დაამთავრებთ
ისინი დაამთავრებენ

მე დავამთავრე
შენ დაამთავრე
მან დაამთავრა

ჩვენ დავამთავრეთ
თქვენ დაამთავრეთ
მათ დაამთავრეს

დალოდება

ახლა   ელოდება ის მას
ხვალ დაელოდება ის მას
გუშინ  დაელოდა ის მას
მინდა დაველოდო მე მას

მე ველოდები
შენ ელოდები
ის ელოდება

ჩვენ ველოდებით
თქვენ ელოდებით
ისინი ელოდებიან

მე დაველოდები
შენ დაელოდები
ის დაელოდება

ჩვენ დაველოდებით
თქვენ დაელოდებით
ისინი დაელოდებიან

მე დაველოდე
შენ დაელოდე
ის დაელოდა

ჩვენ დაველოდეთ
თქვენ დაელოდეთ
ისინი დაელოდნენ

მე გადავიხადო
შენ გადაიხადო
მან გადაიხადოს

ჩვენ გადავიხადოთ
თქვენ გადაიხადოთ
მათ გადაიხადონ

მე ავიღო
შენ აიღო
მან აიღოს

ჩვენ ავიღოთ
თქვენ აიღოთ
მათ აიღონ

მე დავამთავრო
შენ დაამთავრო
მან დაამთავროს

ჩვენ დავამთავროთ
თქვენ დაამთავროთ
მათ დაამთავრონ

მე დაველოდო
შენ დაელოდო
ის დაელოდოს

ჩვენ დაველოდოთ
თქვენ დაელოდოთ
ისინი დაელოდონ

მინდა გადავიხადო მე ის. გინდა გადაიხადო შენ ის. უნდა გადაიხადოს მან ის...
მინდა ავიღო მე ის. გინდა აიღო შენ ის. უნდა აიღოს მან ის...
მინდა დავამთავრო მე ის. გინდა დაამთავრო შენ ის. უნდა დაამთავროს მან ის... 
მინდა დაველოდო მე მას. გინდა დაელოდო შენ მას. უნდა დაელოდოს ის მას...
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სავარჯიშო 2

წაიკითხეთ დიალოგები; განსაზღვრეთ, რომელი ფოტო რომელ დიალოგს შეესაბამება;  
დანომრეთ და დაასათაურეთ:

– თავისუფალი ხართ?
– დიახ.  რა გნებავთ?
– ხელფასის აღება მინდა.
– მომეცით თქვენი პირადობა, თუ 

შეიძლება!
– აი, ინებეთ!
– თქვენს ანგარიშზე მხოლოდ სამი 

ლარია.
– როგორ.... ხელფასი არ არის? 
– შეიძლება დღის ბოლომდე იყოს.

სატელეფონო შეტყობინება გაქვთ?
– არა.
– მაშინ საღამოს მობრძანდით.

– კონსულტანტი თქვენ ხართ?
– თუ შეიძლება, კრედიტის თანხის 

გადახდა მინდა ბანკომატიდან.
– კი, ბატონო, არაა პრობლემა. აქ 

დაწერეთ თქვენი დაბადების წელი, 
თვე და რიცხვი. 

– თქვენ დაწერეთ... სათვალე არ მაქვს. 
– კარგი.
– 1956 წელი, 27 აგვისტო. 
– ერთი კრედიტი გაქვთ? 
– დიახ, ერთი.
– თუ შეიძლება გადაიხადეთ ას თორმეტი 

ლარი.
– დიდი მადლობა.

– უკაცრავად, თქვენ ხართ ბოლო? 
თქვენი ნომერი?

– თქვენ რა ნომერი გაქვთ?
– ჩვიდმეტი.
– მე ოცი ნომერი მაქვს. აქ მარტო 

თქვენ ხართ?
– არა, ჩემ შემდეგ ერთი ქალბატონია, 

გავიდა და მალე მოვა.
– ძალიან კარგი, მაშინ მე იმ 

ქალბატონის შემდეგ ვიქნები.
– კეთილი.

– თქვენთან ინტერნეტბანკის მომსა- 
ხურება არის?

– დიახ, რა თქმა უნდა არის. 
– გნებავთ?
– დიახ, მაგრამ არ ვიცი, როგორ 

მუშაობს.
– თქვენი სახლიდან ან პირადი 

კომპიუტერიდან იხდით ყველა 
გადასახადს. 

– მობილურის ფულსაც? 
– დიახ, ყველაფერს.

ა)  ბ)  

გ)  დ)  

1.

3. 4.

2.
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სავარჯიშო 4

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

ნიმუში (აიღო) გუშინ გურამმა ბანკში სესხი    აიღო.   

1. (გადაიხადა) 

2. (დაველოდებით) 

3. (მინდა დავამთავრო) 

4. (აიღეს) 

5. (გადავიხდით) 

6. (დაელოდნენ) 

7. (დაამთავრებენ) 

8. (გინდათ აიღოთ?) 

9. (გადავიხადეთ) 

10. (აიღებენ) 

სავარჯიშო 3

მოცემული ზმნების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

სასადილო      სამზარეულო      საინტერესო      საელჩო            სამინისტრო            
საკონტაქტო            სატელეფონო            სატრეინინგო            საკონსულტაციო            
საავადმყოფო           სასტუმრო            საფინანსო            სალარო            სამოგზაურო      
სასწავლო      სათამაშო      სათავო      სააქციო სამუშაო      სასიამოვნო      სარეკლამო

ნიმუში    საელჩო ახალ შენობაში გადავიდა.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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სავარჯიშო 5

ჩაწერეთ ცხრილში გამოტოვებული ფორმები:

სავარჯიშო 6

უპასუხეთ კითხვებს:

მინდა
ვიყიდო მინდა ავიღო

გინდა 
იყიდო

გინდა 
დაელოდო

უნდა
იყიდოს

უნდა 
გადაიხადოს

გვინდა
ვიყიდოთ

გვინდა 
დავამთავროთ

გინდათ 
იყიდოთ

უნდათ 
იყიდონ

უნდათ
იმუშაონ

1. რომელი ბანკებია თქვენს ქალაქში?
2. რისთვის მიდიხართ ბანკში?
3. რომელ საათამდე მუშაობენ ბანკები თქვენს ქალაქში?
4. რომელი საათიდან რომელ საათამდე მუშაობენ ბანკები შაბათს?
5. რა პროექტები აქვთ ბანკებს ბავშვებისა და მოხუცებისათვის?
6. მოგწონთ ბანკომატის მომსახურება?
7. რის გამო შეიძლება აიღოთ სესხი?
8. რას აკეთებთ საღამოობით?
9. ხშირად დადიხართ ბანკში და რისთვის?

10. სად გინდათ მოგზაურობა?
11. აიღებთ სამოგზაურო კრედიტს?
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სავარჯიშო 7

სიტყვების გამოიყენეთ შეადგინეთ ფრაზები:

ანგარიშის
რიგის
პირადობის
ფიზიკური
ჩემ წინ
სამწლიანი
კარგი
მაღალი
პასუხზე
მოაწერეთ

ნომერი
გახსნა
მოწმობა
ორი ადამიანია
მომსახურება
ხელი
ხელფასი
პირი
კრედიტი
დაგირეკავენ

1. ანგარიშის გახსნა 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

– ბოდიში, ჩემი ინტერნეტბანკი                                           . 

– რატომ? ახლავე ვნახავ. თქვენი პირადობის მოწმობა,                                           !

– ინებეთ.

– აქ                              კარგადაა. შეიძლება თქვენს ინტერნეტს                              პრობლემა. 

– ალბათ, ახლა აქ შეიძლება გაზის და სინათლის ფული                             ?

– დიახ,                                                         . აბონენტის ნომერი?

– 47 85 963. 

– თქვენს                                            120 ლარია.

– ეს გაზის                             , შვილო?

– დიახ.  

– ნახეთ,                               და სინათლის ფული რამდენია?

– ტელეფონის – 57 ლარი, სინათლის – 93 ლარი.
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– სულ 270 ლარი?

– დიახ, სულ 270 ლარია ყველაფერი:                             , გაზი და ტელეფონი.

– ინებეთ ფული!

– აქ მოაწერეთ                             .

სავარჯიშო 9

წაიკითხეთ შეკითხვები და მოძებნეთ პასუხები:

1. რა ღირს ანგარიშის გახსნა?

2. რა ვალუტით შემიძლია გავხსნა 
მიმდინარე ანგარიში?

3. შეიძლება თუ არა, მქონდეს 
ერთდროულად რამდენიმე მიმდინარე 
ანგარიში?

4. როგორ უნდა მოვიქცე საბანკო ბარათის 
დაკარგვის შემთხვევაში?

5. სესხი  აღებული მაქვს ერთ-ერთ 
ფილიალში, შემიძლია თუ არა მისი  
დაფარვა  სხვა ფილიალში?

6. მაქვს სესხი სხვა ბანკში, ეს პრობლემა 
ხომ არ იქნება ბანკ "რესპუბლიკაში" 
სესხის ასაღებად?

7. ანგარიში მაქვს გახსნილი ერთ-ერთ 
ფილიალში. შესაძლებელია თუ არა 
მასზე ოპერაციები  სხვა ფილიალიდან?

8. რა ვადაში მტკიცდება სესხი?

9. არის თუ არა ბანკ "რესპუბლიკაში” 
შაბათი სამუშაო დღე?

10. როგორ უნდა მოვიქცე ბარათის PIN  
კოდის დავიწყების შემთხვევაში?

ა. მიმდინარე ანგარიშის გახსნა  ბანკ 
"რესპუბლიკაში" უფასოა.

ბ. ბანკი "რესპუბლიკა"  შაბათ დღეს 
მუშაობს 9:30 სთ-იდან 14:00 სთ-ამდე.

გ. ბარათის PIN კოდი ცნობილია 
მხოლოდ თქვენთვის და მისი აღდგენა 
შეუძლებელია.  ასე რომ, PIN კოდის 
დავიწყების შემთხვევაში მიმართეთ 
ბანკის ფილიალს ან სერვისცენტრს ახალი 
ბარათის დასამზადებლად.

დ. მიმდინარე ანგარიშის გახსნა შეგიძლიათ 
ლარით, დოლარით, ევროთი და გირვანქა 
სტერლინგით.

ე. სესხი მტკიცდება ერთი დღიდან ერთ 
კვირამდე ვადაში. 

ვ. თქვენს ანგარიშზე ოპერაციებისას არ 
აქვს მნიშვნელობა, რომელ ფილიალში 
გაქვთ ანგარიში გახსნილი, თქვენ 
შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენთვის 
ხელსაყრელ ადგილას მდებარე ნებისმიერ 
ფილიალს.

ზ. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ რამდენიმე 
მიმდინარე ანგარიში როგორც 
სხვადასხვა, ისე ერთი და იმავე ვალუტით.  

თ. სესხი სხვა ბანკში  არ წარმოადგენს 
პრობლემას ბანკ "რესპუბლიკაში"  სესხის 
მისაღებად.

ი. საბანკო ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში 
სასწრაფოდ დაგვიკავშირდით (0322) 90 90 
90. ბარათის მოქმედების შესაჩერებლად 
(დასაბლოკად), რათა სხვამ არ 
ისარგებლოს თქვენი ბარათით.

კ. სესხის დასაფარად შეგიძლიათ მიმართოთ 
ბანკ "რესპუბლიკის" ნებისმიერ ფილიალს 
ან სერვისცენტრს.
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სავარჯიშო 10

შეავსეთ ანკეტა თქვენი მონაცემებით: 

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   თქვენ წინ ორი ადამიანია•   შემოსავალი •   მოაწერეთ ხელი

•   იურიდიული პირი?•   რა მომსახურება გნებავთ?•   კარგი მომსახურებაა

•   სამწლიანი/ ხუთწლიანი•   საკმარისი დრო 

•   სამ-ოთხ სამუშაო დღეში •   აიღეთ რიგის ნომერი •   დაელოდეთ კრედიტოფიცერს

•   კრედიტის აღება •   ფიზიკური პირი•   რომელ რიცხვში გინდათ გადაიხადოთ?

•   პირადობა•   ანგარიშის გახსნა•   პასუხს დაგირეკავთ

•   ანგარიში ლარში, დოლარსა და ევროში •   ყოველი თვის ხუთ რიცხვში

•   რამდენწლიანი კრედიტი?

•   ეს თანხა საკმარისია

სახელი   გვარი  

საცხოვრებელი ადგილი  

  

საკონტაქტო ინფორმაცია  

ელექტრონული ფოსტა  

ოჯახური მდგომარეობა  

სამუშაო ადგილი  

ხელფასი  

გაქვთ თუ არა კრედიტი  

რომელ ბანკთან თანამშრომლობთ  

ოჯახის წევრები  

ოჯახის წევრების შემოსავალი  
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სავარჯიშო 12

ნიმუში    სესხი მინდა ავიღო და ხან ერთ ბანკში მივდივარ, ხან მეორე ბანკში:   

შეადგინეთ  ორ-ორი  წინადადება მოცემული კავშირების გამოყენებით:

ან ............ ან
1.  

2.   

ხან .................. ხან
1.  

2.   

იმიტომ, რომ
1.  

2.   

რომ
1.  

2.   

მაგრამ
1.  

2.   

1.

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

2.

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    



84

აღმართი A2

სავარჯიშო 13

შეადგინეთ წინადადებები მოცემული ფორმების გამოყენებით, ზმნას 
შეურჩიეთ ფორმები:

მინდა
გინდა 
უნდა
გვინდა
გინდათ 
უნდათ

გადავიხადოთ

დაამთავრო

დაელოდოს

ავიღო

ვიყო
იმუშაო
იცხოვროს
ვითამაშო
იფიქროთ
ილაპარაკონ
ვისადილო
ისაუზმო 
ვივახშმოთ
გავაკეთო
მოამზადოთ
იყიდოს
ვნახო
წაიკითხო
დარეკოს
დავწერო
წავიდე

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
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სავარჯიშო 14

ა. წაიკითხეთ ტექსტი:

სტუდენტური სესხები საქართველოს ბანკებში
ბევრი სტუდენტი იღებს სტუდენტურ სესხს ბანკებიდან. ბევრს არ აქვს საკმარისი ფული 

სწავლისთვის, ამიტომ ისინი ბანკიდან იღებენ სესხს და სწავლის დამთავრების შემდეგ იხდიან 
კრედიტს. ეს კარგია სტუდენტებისა და მათი ოჯახებისთვის. 

ბანკებში საპროცენტო განაკვეთი 15-%-იდან იწყება. 
„თიბისი“ ბანკის გაყიდვების სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ საპროცენტო განაკვეთი 

ზოგი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის 16%-ია.
სტუდენტური სესხები ბანკ „რესპუბლიკასაც“ აქვს. ბანკი ბევრი უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს აძლევს სესხს. ეს უნივერსიტეტებია:
■  კავკასიის უნივერსიტეტი;
■  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი;
■  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი;
■  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
■  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
■  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
■  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
■  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;
■  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;
■  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.

სესხი ბაკალავრიატისთვის:

ვალუტა: აშშ დოლარი, ევრო;
სესხის მაქსიმალური თანხა: 10 000 ლარი ან ეკვივალენტი აშშ დოლარით;
სესხის მაქსიმალური დრო/ვადა: 12 თვე;
მინიმალური შემოსავალი:
ერთი თანამსესხებლის შემთხვევაში: 200 ლარი;
ორი თანამსესხებლის შემთხვევაში: 400 ლარი;
საპროცენტო განაკვეთი: 19%-იდან.
სესხი მაგისტრატურისთვის:

ვალუტა: აშშ დოლარი, ევრო; 
სესხის მაქსიმალური თანხა: 15 000 ლარი ან ეკვივალენტი აშშ დოლარით;
სესხის მაქსიმალური დრო/ვადა:
ლარის შემთხვევაში: 24 თვე;
აშშ დოლარის შემთხვევაში: 48 თვე;
მინიმალური შემოსავალი:
ერთი თანამსესხებლის შემთხვევაში: 400 ლარი;
ორი თანამსესხებლის შემთხვევაში: 800 ლარი;
საპროცენტო განაკვეთი: 19%-იდან.
„საქართველოს ბანკში“ სტუდენტური სესხები 15%-დან იწყება, სესხის ვადა კი 60 თვემდეა. 

ბანკმა სტუდენტებისთვის სპეციალური აქცია გამართა: მათ ვიდეორგოლები გადაიღეს 
და ბანკის „ფეისბუკის“ გვერდზე ატვირთეს. ვიდეორგოლებში აჩვენეს, რომ მათთვის 
სწავლა საჭირო და აუცილებელია. უკვე არიან კონკურსის გამარჯვებულები. მათ 500, 300 
და 200 ლარიანი სტიპენდიები აქვთ. ბანკების მენეჯერები ამბობენ, რომ  სტიპენდიებისა და  
სტუდენტური სესხების რაოდენობა წელს უფრო მეტია. კონკურსის რეზულტატი  ოქტომბრის 
ბოლოს იქნება.
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1. საქართველოს სტუდენტების 90%-ს აქვს სესხი.

2. „თიბისი“ ბანკში სესხის პროცენტი არის ცხრამეტი.

3. „ბანკ რესპუბლიკას“ არ აქვს სტუდენტური სესხები.

4. სტუდენტები სესხს იხდიან უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ.

5. კონკურსის გამარჯვებულები იღებენ სტიპენდიას 5 000 ლარს.

6. სესხის პროცენტი არის თერთმეტი.

7. მხოლოდ რამდენიმე უნივერსიტეტის სტუდენტები ირებენ სესხს.

8. მაგისტრატურისთვის სესხის მაქსიმალური თანხაა 15 000 ლარი.

9. „თიბისი“ ბანკმა სტუდენტებისთვის გამართა სპეციალური აქცია.

10. ბაკალავრიატისთვის სესხის მაქსიმალური დროა ათი თვე.

სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ დიალოგები:

ბ. აღნიშნეთ სწორე (+) და არასწორი (-) ინფორმაცია ტექსტის მიხედვით:
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წაიკითხეთ დაკვირვებით:

დახველება

ახლა მახველებს მე
ხვალ დამახველებს მე
გუშინ დამახველა მე

მე მახველებს
შენ გახველებს
მას ახველებს 

ჩვენ გვახველებს
თქვენ გახველებთ
მათ ახველებთ

მე დამახველებს
შენ დაგახველებს
მას დაახველებს

ჩვენ დაგვახველებს
თქვენ დაგახველებთ
მათ დაახველებთ

მე დამახველა
შენ დაგახველა
მას დაახველა 

ჩვენ დაგვახველა
თქვენ დაგახველათ
მათ დაახველათ

დაცემინება

ახლა მაცემინებს მე
ხვალ დამაცემინებს მე
გუშინ დამაცემინა მე

მე მაცემინებს
შენ გაცემინებს
მას აცემინებს

ჩვენ გვაცემინებს
თქვენ გაცემინებთ
მათ აცემინებთ

მე დამაცემინებს
შენ დაგაცემინებს
მას დააცემინებს

ჩვენ დაგვაცემინებს
თქვენ დაგაცემინებთ
მათ დააცემინებთ

მე დამაცემინა
შენ დაგაცემინა
მას დააცემინა

ჩვენ დაგვაცემინა
თქვენ დაგაცემინათ
მათ დააცემინათ

ტკივილი

ახლა მტკივა მე ის
ხვალ მეტკინება მე ის
გუშინ მეტკინა მე ის

მე მტკივა
შენ გტკივა
მას სტკივა

ჩვენ გვტკივა
თქვენ გტკივათ
მათ სტკივათ

მე მეტკინება
შენ გეტკინება
მას ეტკინება

ჩვენ გვეტკინება
თქვენ გეტკინებათ
მათ ეტკინებათ

მე მეტკინა
შენ გეტკინა
მას ეტკინა

ჩვენ გვეტკინა
თქვენ გეტკინათ
მათ ეტკინათ

გაზომვა

ახლა ვიზომავ მე მას
ხვალ გავიზომავ მე მას
გუშინ გავიზომე მე ის

მე ვიზომავ
შენ იზომავ
ის იზომავს

ჩვენ ვიზომავთ
თქვენ იზომავთ
ისინი იზომავენ

მე გავიზომავ
შენ გაიზომავ
ის გაიზომავს

ჩვენ გავიზომავთ
თქვენ გაიზომავთ
ისინი გაიზომავენ

მე გავიზომე
შენ გაიზომე
მან გაიზომა

ჩვენ გავიზომეთ
თქვენ გაიზომეთ
მათ გაიზომეს

დალევა

ახლა ვსვამ მე მას
ხვალ დავლევ მე მას
გუშინ დავლიე მე ის

მე ვსვამ
შენ სვამ
ის სვამს

ჩვენ ვსვამთ
თქვენ სვამთ
ისინი სვამენ

მე დავლევ
შენ დალევ
ის დალევს

ჩვენ დავლევთ
თქვენ დალევთ
ისინი დალევენ

მე დავლიე
შენ დალიე
მან დალია

ჩვენ დავლიეთ
თქვენ დალიეთ
მათ დალიეს

მე გავიზომო
შენ გაიზომო
მან გაიზომოს

ჩვენ გავიზომოთ
თქვენ გაიზომოთ
მათ გაიზომონ

მე დავლიო
შენ დალიო
მან დალიოს

ჩვენ დავლიოთ
თქვენ დალიოთ
მათ დალიონ

მე უნდა დავლიო. შენ უნდა დალიო. მან უნდა დალიოს...
მე უნდა გავიზომო. შენ უნდა გაიზომო. მან უნდა გაიზომოს...
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სავარჯიშო 2

წაიკითხეთ  რჩევები „ხველების დროს“;  დაფიქრდით და შეავსეთ მოცემული ცხრილი:

0,5 ლ ცხელ რძეში შეურიეთ 1 
კვერცხი, დაუმატეთ 1 ჩაის კოვზი 
თაფლი და ამდენივე ნაღების კარაქი, 
კარგად აურიეთ და დალიეთ ძილის 
წინ.

1.
1 თავი ხახვი და რამდენიმე კბილი 

ნიორი წვრილად დაჭერით, ჩაყარეთ 
რძეში და ადუღეთ მანამ, სანამ ხახვი 
და ნიორი არ გაიხსნება. დაუმატეთ 
ცოტა პიტნა და თაფლი. გაფილტრეთ 
და მიიღეთ 1 სუფრის კოვზი ყოველ 
საათში ერთხელ დღის განმავლობაში.

2.

სტაფილოს ან თალგამის წვენი 
შეურიეთ რძეს 1:1 თანაფარდობით. 
მიიღეთ 1 სუფრის კოვზი დღეში 6-ჯერ.

4.

აურიეთ ერთმანეთში 2 სუფრის 
კოვზი ახალი რძე, 2 სუფრის კოვზი 
ნაღების კარაქი, 2 კვერცხის გული, 1 
ჩაის კოვზი პურის ფქვილი და 2 ჩაის 
კოვზი თაფლი. დალიეთ 1 ჩაის კოვზი 
3-4-ჯერ დღეში.

3.

რჩევები სითხე საჭმელი მასალის რაოდენობა დღეში რამდენჯერ

1.

2.

3.

4.

ნიმუში (დალია) გუშინ ანამ ცხელი ჩაი    დალია.   

1. (გაიზომა) 

2. (სტკივა) 

3. (დაახველა) 

4. (აიღო) 

5. (იყიდა) 

6. (ეტკინა) 

7. (დალევს) 

8. (იზომავს) 

9. (დააცემინა) 

10. (ნახა) 

სავარჯიშო 3

მოცემული ზმნების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები, დაუკვირდით კონსტრუქციებს:
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სავარჯიშო 4

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

სავარჯიშო 5

ჩაწერეთ ცხრილში გამოტოვებული ფორმები:

ექიმი ავადმყოფი წამალი თერმომეტრი წნევის აპარატი ანალიზი ექთანი სასწრაფო 
ვიტამინი აბი გული ფილტვები მუცელი ხელი მკლავი თითი ფეხი მუხლი თავი თვალი 
ცხვირი ყური პირი ყელი კბილი შუბლი პაციენტი საავადმყოფო კლინიკა აფთიაქი 
რეცეპტი მთლიანად  სურდო   მკურნალობა

ნიმუში    ავადმყოფის ექიმი თამილა ჩერქეზიშვილია.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

მინდა
გავიზომო მინდა ვიყიდო

გინდა 
გაიზომო გინდა ნახო

უნდა 
გაიზომოს უნდა დალიოს

გვინდა
გავიზომოთ

გვინდა 
დაველოდოთ

გინდათ 
გაიზომოთ

უნდათ 
გაიზომონ

უნდათ
გადაიხადონ
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სავარჯიშო 6

მოცემული კითხვების გამოყენებით ისაუბრეთ თემაზე "ავადმყოფობა":

1. ხშირად ხართ გაციებული?
2. რას აკეთებთ როცა გახველებთ?
3. ჩაის სვამთ, როცა სიცხე გაქვთ?
4. მაღალი სიცხისას რომელ წამლებს სვამთ?
5. როცა თავი გტკივათ წამალს სვამთ?
6. თქვენი კლინიკა ახლოსაა სახლთან?
7. ვინაა თქვენი ოჯახის ექიმი?
8. ხშირად დადიხართ ექიმთან კონსულტაციაზე?
9. გაციებისას ჩაის სვამთ თუ აბებს?

10. რას სვამთ ყელის ტკივილის დროს?

სავარჯიშო 7

სიტყვების გამოიყენეთ შეადგინეთ ფრაზები:

ყელის
ჩაის
ადუღებულ
თბილი
წყლის
ჭამის
სამჯერ
ძილის
ჯანმრთელობას
ხველების

დღეში
დალევა
წინ
გისურვებთ
ჭიქა
რძეში
შემდეგ
რძის
დროს
ტკივილი

1. ყელის ტკივილი 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

– როგორ ხარ, ყელი ისევ                             ?

– ცოტა კიდევ მტკივა, მაგრამ                                           .

– სიცხე გაქვს?

– სიცხე 37, 5  მაქვს.                                            არაა. 

– სიცხე არაა დიდი, მაგრამ სამი დღეა                                            გაქვს და ექიმს უნდა 

დავურეკოთ. ფილტვების პრობლემა არ იყოს. დაბალი სიცხე უფრო                             .

– არ მინდა ექიმი, წამლებს ვსვამ და ხვალ                                           .

– კარგი, ვნახოთ, დღეს საღამოს როგორ იქნები და ხვალ დილით ექიმთან                             .

– თავი გტკივა?

– არა,                                            ცოტა მუცელი მტკივა.  

– მუცელი რატომ გტკივა?                              ჭამე?

– კი, ვჭამე.

– აქ არის                                           . სვამ?

– კი, კი, ვსვამ,                                            და ვიტამინებსაც.

– ვიტამინებს რამდენჯერ სვამ? დღეში                                                         ?

– წამლებს დღეში სამჯერ ვსვამ, ვიტამინებს – დღეში ერთხელ, დილას,                                           .

– კარგია. ხვალ თუ ისევ ავად იქნები, ექიმთან დავრეკოთ და                                           .

– კარგი.

სავარჯიშო 9

დაუკავშირეთ ერთმანეთს წინადადებების ნაწილები:

1. ყოველწლიურად მთელ მსოფლიოში •
2. ლეგენდარული "ესპანური გრიპის" ეპიდემიის 

დროს 1918-1919 წლებში •
3. მე-20 საუკუნის ყველაზე საშიში დაავადება იყო •
4. ჟოლოსა და ჟოლოს მურაბაში •
5. ჟოლოს მირთმევა სასარგებლოა •
6. ჟოლოს მურაბა სურდოსა •
7. დაკონსერვებულ ხილ-ბოსტნეულში •
8. ზამთარში ჩვენ გარშემო •
9. კარგი იქნება, თუ საოჯახო •

10. მაწონი და კეფირი ძალიან •

• ყოველი მეორე აცემინებს და ახველებს.
• 3-დან 5 მილიონამდე ადამიანი სერიოზულად 

ავადდება გრიპით.
• და გაციების დროს  ყველაზე კარგი საშუალებაა.
• აფთიაქში ყოველთვის იქნება C ვიტამინიც.
• მათთვის, ვისაც დეპრესია აქვს და სტრესულ 

სიტუაციებში ხშირად ხვდება.
• სასარგებლო პროდუქტებია. 
• ბევრი სასარგებლო ვიტამინია.
• "ესპანური გრიპის" აფეთქება 1918-1919 წლებში.
• მთელ მსოფლიოში 50-დან 100 მილიონამდე 

ადამიანი დაიღუპა.
• ძალიან ცოტაა ვიტამინი.



92

აღმართი A2

სავარჯიშო 10

შეავსეთ ანკეტა თქვენი მონაცემებით: 

სახელი   გვარი  

საცხოვრებელი ადგილი  

  

საკონტაქტო ინფორმაცია  

ელექტრონული ფოსტა  

ოჯახური მდგომარეობა  

სამუშაო ადგილი  

გაქვთ თუ არა დაზღვევა  

კლინიკის დასახელება  

პირადი ექიმი  

ავადმყოფობა  

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების, გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   საღამოობით ყური მტკივა•   კიდევ უფრო მტკივა •   გაციებული ვარ

•   ძილის წინ•   რომელი ჯობია? •   პირადი ექიმი •   ჯანმრთელობას გისურვებთ!

•   დღეში სამჯერ •   წამლები დავლიე•   სიცხისთვის რა გაქვთ? •   ყელი მტკივა

•   ახლა უკეთესად ვარ•   ჩაწერილი ვარ •   სიცხე მაქვს•   მალე კარგად იქნებით.

•   ჭამის შემდეგ. •   კმაყოფილია•   კარგი იქნება•   მიმართვას მომცემთ?

•   უკეთესად იქნებით?•   თქვენთან კონსულტაცია მინდა •   სადაზღვევო კომპანია

•   სამი დღე უნდა დალიოთ. •   სასწრაფო დახმარება

•   გავცივდი•   მაქვს სამედიცინო დაზღვევა •   აუცილებლად უნდა წახვიდეთ
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სავარჯიშო 12

ნიმუში    როცა ავად ვარ, ხანდახან ექიმთან არ მივდივარ და სახლში ვსვამ წამლებს.   

შეადგინეთ  ორ-ორი  წინადადება მოცემული ფორმების გამოყენებით:

ხანდახან
1.  

2.   

ხშირად
1.  

2.   

იშვიათად
1.  

2.   

ყოველთვის
1.  

2.   

ზოგჯერ
1.  

2.   

1.

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 13

შეადგინეთ წინადადებები მოცემული ზმნების გამოყენებით:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

ნიმუში    სამი დღეა ნიკას ახველებს.   

ახველებს სტკივა გვაცემინებს გავიზომე მაცემინებს გტკივა გაიზომა დაახველა დამაცემინა  
დავლიე სვამ გახველებთ გავიზომავ დავლევთ გაიზომეს სვამს

სავარჯიშო 14

ა. წაიკითხეთ ტექსტი:

ყველა ადამიანმა იცის, რა არის გაციება და სურდო. ყველას მკურნალობის საკუთარი 
მეთოდი აქვს. გაციებული ადამიანი მკურნალობას, როგორც წესი, სიცხის დამწევი 
საშუალებებითა და ანტიბიოტიკებით იწყებს.

გაციების დროს ცოტა უნდა ჭამოთ და კარგია, თუ დიეტაზე იქნებით. უნდა ჭამოთ 
ხშირად და ბევრი სითხე უნდა დალიოთ – წვენები, მინერალური წყალი, კომპოტი, ცხელი 
ჩაი. სუპი გაციებული ადამიანისთვის ყველაზე კარგია. გაციებულმა ადამიანმა დიდი 
რაოდენობით სითხე უნდა მიიღოს, დღეში 2,5 ლიტრი. არ უნდა დალიოთ გაზიანი სასმელი, 
ციტრუსებისა და ანანასის ძალიან ტკბილი წვენები. უკეთესია, ჩვეულებრივი სასმელი წყალი 
ან ჩაი დალიოთ. აფთიაქებში ბევრია სპეციალური ჩაი გაციებისთვის და კარგია კაკაო. 
მნიშვნელოვანია სითხის ტემპერატურაც – არ დალიოთ არც ძალიან ცივი და არც ძალიან 
ცხელი სითხე, მიირთვით თბილი.

ორგანიზმისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ავადმყოფობის დროს სწორად კვებას. თუ 
იმაზეც იფიქრებთ, რომ გაციება შემოდგომა-ზამთრის ავადმყოფობაა, თქვენს რაციონში 
ბევრი უნდა იყოს ვიტამინი. უკეთესია არ ჭამოთ შემწვარი, ცხარე, მლაშე, მჟავე
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საჭმელი. რასაკვირველია, "ცოცხალი" ვიტამინები ყველაზე ბევრი ხილსა და 
ბოსტნეულშია, მაგრამ გაციებულმა ყველა ხილი და ბოსტნეული არ უნდა ჭამოს. ასეთებია, 
მაგალითად, ციტრუსები: ლიმონი, ფორთოხალი, გრეიპფრუტი.

ბევრი ვიტამინია ბოსტნეულში. სტაფილო, კომბოსტო, ჭარხალი ყოველთვის უნდა იყოს 
გაციებული ადამიანის რაციონში. ბუნებრივი ანტიბიოტიკებია ნიორი და ხახვი.

სავარჯიშო 15

ისაუბრეთ მოცემული ფოტოების მიხედვით:

ბ. აღნიშნეთ სწორე (+) და არასწორი (-) ინფორმაცია ტექსტის მიხედვით:

1. გაციების დროს ყველას მკურნალობის ერთი მეთოდი აქვს. 

2. გაციების დროს ბევრი უნდა ჭამოთ. 

3. გაციება შემოდგომა–ზამთრის ავადმყოფობაა. 

4. გაციებულმა ადამიანმა დიდი რაოდენობით სითხე უნდა მიიღოს. 

5. ვიტამინები ყველაზე ბევრი ხილსა და ბოსტნეულშია.

6. გაციებულმა ადამიანმა ყველა ხილი და ბოსტნეული უნდა ჭამოს.

7. ბუნებრივი ანტიბიოტიკებია სტაფილო და კომბოსტო. 

8. გაციების დროს სითხე ცხელი უნდა დალიოთ.

9. დღეში უნდა დალიოთ 1,5 ლიტრი სითხე. 

10. გაციებული ადამიანი მკურნალობას ანტიბიოტიკებით იწყებს.
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

რეცხვა:
ახლა: რეცხავს ის მას

ხვალ: გარეცხავს ის მას;   უნდა გარეცხოს მან ის
გუშინ: გარეცხა მან ის

მე ვრეცხავ
შენ რეცხავ
ის რეცხავს

ჩვენ ვრეცხავთ
თქვენ რეცხავთ
ისინი რეცხავენ

მე გავრეცხავ
შენ გარეცხავ  
ის გარეცხავს

ჩვენ გავრეცხავთ
თქვენ გარეცხავთ
ისინი გარეცხავენ

მე გავრეცხე
შენ გარეცხე   
მან გარეცხა   

ჩვენ გავრეცხეთ
თქვენ გარეცხეთ
მათ გარეცხეს

მე გავრეცხო
შენ გარეცხო
მან გარეცხოს

ჩვენ გავრეცხოთ
თქვენ გარეცხოთ
მათ გარეცხონ

გაუთოება
ახლა: აუთოებს ის მას

ხვალ: გააუთოებს ის მას;   უნდა გააუთოოს მან ის
გუშინ: გააუთოვა მან  ის

მე ვაუთოებ
შენ აუთოებ
ის აუთოებს

ჩვენ ვაუთოებთ
თქვენ აუთოებთ
ისინი აუთოებენ

მე გავაუთოებ
შენ გააუთოებ
ის გააუთოებს

ჩვენ გავაუთოებთ
თქვენ გააუთოებთ
ისინი გააუთოებენ

მე გავაუთოვე
შენ გააუთოვე 
მან გააუთოვა

ჩვენ გავაუთოვეთ
თქვენ გააუთოვეთ
მათ გააუთოვეს

მე გავაუთოო
შენ გააუთოო
მან გააუთოოს

ჩვენ გავაუთოოთ
თქვენ გააუთოოთ
მათ გააუთოონ

დაპატიჟება
ახლა: პატიჟებს ის მას

ხვალ: დაპატიჟებს ის მას;   უნდა დაპატიჟოს მან ის
გუშინ: დაპატიჟა მან ის

მე ვპატიჟებ
შენ პატიჟებ
ის პატიჟებს

ჩვენ ვპატიჟებთ
თქვენ პატიჟებთ
ისინი პატიჟებენ

მე დავპატიჟებ
შენ დაპატიჟებ
ის დაპატიჟებს

ჩვენ დავპატიჟებთ
თქვენ დაპატიჟებთ
ისინი დაპატიჟებენ

მე დავპატიჟე
შენ დაპატიჟე 
მან დაპატიჟა

ჩვენ დავპატიჟეთ
თქვენ დაპატიჟეთ
მათ დაპატიჟეს

მე დავპატიჟო
შენ დაპატიჟო
მან დაპატიჟოს

ჩვენ დავპატიჟოთ
თქვენ დაპატიჟოთ
მათ დაპატიჟონ

დამთავრება
ახლა: ამთავრებს ის მას

ხვალ: დაამთავრებს ის მას;   უნდა დაამთავროს მან ის
გუშინ: დაამთავრა მან ის

მე ვამთავრებ
შენ ამთავრებ
ის ამთავრებს

ჩვენ ვამთავრებთ
თქვენ ამთავრებთ
ისინი ამთავრებენ

მე დავამთავრებ
შენ დაამთავრებ
ის დაამთავრებს

ჩვენ დავამთავრებთ
თქვენ დაამთავრებთ
ისინი დაამთავრებენ

მე დავამთავრე
შენ დაამთავრე
მან დაამთავრა

ჩვენ დავამთავრეთ
თქვენ დაამთავრეთ
მათ დაამთავრეს

მე დავამთავრო
შენ დაამთავრო
მან დაამთავროს

ჩვენ დავამთავროთ
თქვენ დაამთავროთ
მათ დაამთავრონ
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ჩუქება
ახლა: აჩუქებს ის მას მას

ხვალ: აჩუქებს ის მას მას;   უნდა აჩუქოს მან მას ის
გუშინ: აჩუქა მან  მას ის

მე ვაჩუქებ
შენ აჩუქებ
ის აჩუქებს

ჩვენ ვაჩუქებთ
თქვენ აჩუქებთ
ისინი აჩუქებენ

მე ვაჩუქებ
შენ აჩუქებ
ის აჩუქებს

ჩვენ ვაჩუქებთ
თქვენ აჩუქებთ
ისინი აჩუქებენ

მე ვაჩუქე
შენ აჩუქე
მან აჩუქა

ჩვენ ვაჩუქეთ
თქვენ აჩუქეთ
მათ აჩუქეს

მე ვაჩუქო
შენ აჩუქო
მან აჩუქოს

ჩვენ ვაჩუქოთ
თქვენ აჩუქოთ
მათ აჩუქონ

სავარჯიშო 2

წაიკითხეთ სარეკლამო განცხადება და შეადგინეთ ორი ახალი რეკლამა მოცემული 
ინფორმაციის მიხედვით:

მაღაზია "ემბავუდი"
"ემბავუდი" 2007 წლიდან ამზადებს ავეჯს თანამედროვე გერმანული ტექნოლოგიით თბილისში. 

2008 წელს კომპანია "ემბავუდმა" საქართველოში მეორე ქარხანა გარდაბანში გახსნა, რომელიც 
ამზადებს ავეჯის ნახევარფაბრიკატებს.

"ემბავუდი" საქართველოში ამზადებს ყველა ტიპის საოჯახო ავეჯს: საძინებელს, 
სამზარეულოს, რბილ ავეჯს, საბავშვო და სასტუმრო ოთახების ავეჯს და ა.შ.

"ემბავუდისთვის" ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად კომფორტული იქნება კლიენტისთვის 
ჩვენს მაღაზიაში შეძენილი ავეჯი. სწორედ ამიტომ კომპანია აკონტროლებს ავეჯის დამზადების 
ყველა პროცესს.

"ემბავუდის" ავეჯი ეკოლოგიურად სუფთაა. ის შეესაბამება უახლეს ევროპულ სტანდარტებს. 
აქ მაღალი ხარისხის ავეჯს ამზადებენ გერმანული ტექნოლოგიით. ფასიც მისაღებია. კომპანია 
ავეჯს ყიდის ორწლიანი გარანტიით. პროდუქციის ნახვა და ყიდვა შეიძლება "ემბავუდის" ოც 
საფირმო მაღაზიაში.

1. მაღაზია "საუკეთესო სერვისი" 2. მაღაზია "ხარისხი და კომფორტი"

მე უნდა ვიყიდო / გავაკეთო / მოვამზადო / გავრეცხო /დავპატიჟო / ვაჩუქო... 
შენ უნდა იყიდო / გააკეთო / მოამზადო / გარეცხო / დაპატიჟო / აჩუქო...
მან უნდა იყიდოს / გააკეთოს  / მოამზადოს / გარეცხოს / დაპატიჟოს / აჩუქოს...

ჩვენ უნდა ვიყიდოთ / გავაკეთოთ / მოვამზადოთ / გავრეცხოთ / დავპატიჟოთ / ვაჩუქოთ...
თქვენ უნდა იყიდოთ / გააკეთოთ / მოამზადოთ / გარეცხოთ / დაპატიჟოთ / აჩუქოთ...
მათ უნდა იყიდონ / გააკეთონ / მოამზადონ / გარეცხონ / დაპატიჟონ / აჩუქონ...

შეადარეთ:
მე მინდა ვიყიდო საჩუქარი.
მე უნდა ვიყიდო წამალი.
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სავარჯიშო 4

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

წითელი      ოქროსფერი    ყვითელი      ლურჯი         შავი         ვერცხლისფერი    
მწვანე   თეთრი        ცისფერი       ნარინჯისფერი        თაფლისფერი     ნაცრისფერი         
ფორთოხლისფერი         რძისფერი       ბალახისფერი          სალათისფერი         იისფერი         
ვარდისფერი        იასამნისფერი         აგურისფერი       სტაფილოსფერი        შინდისფერი         

ნიმუში    ჩემი ახალი მანქანა თეთრია.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

ნიმუში (აუთოებს) დილიდან ბებია ტანსაცმელს    აუთოებს.   

1. (უნდა დაამთავრონ) 

2. (დაპატიჟა) 

3. (შეიძლება დაამთავრონ) 

4. (დაგახველა) 

5. (უნდა ვაჩუქო) 

6. (დავპატიჟეთ) 

7. (ვაჩუქებთ) 

8. (დაამთავრა) 

9. (გააუთოვა) 

10. (უნდა გარეცხოს) 

სავარჯიშო 3

მოცემული ზმნების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:



99

ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

სავარჯიშო 6

კითხვების მიხედვით ისაუბრეთ თემაზე "ავეჯი"

1. სად მიდიხართ, როცა ახალი ავეჯი გინდათ იყიდოთ?
2. ხშირად დადიხართ ავეჯის მაღაზიაში?
3. ისაუბრეთ, როგორია თქვენი სამზარეულო?
4. მოგწონთ თანამედროვე ავეჯის სალონების დათვალიერება? რატომ?
5. როდის არის ფასდაკლება თქვენს ქალაქში? თქვენს ქვეყანაში?
6. რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის: კომფორტი თუ ფასი?
7. აღწერეთ, როგორია თქვენი საძინებელი?
8. ბევრი ავეჯი გაქვთ სასტუმრო ოთახში?
9. რა გაქვთ კაბინეტში – წიგნების კარადა თუ თაროები?

10. რა არის ყველაზე კომფორტული თქვენს სახლში?

სავარჯიშო 5

ფრჩხილებში მოცემული სიტყვებიდან წინადადებებში ჩასვით ზმნის შესაფერისი ფორმა:

ნიმუში თორნიკემ შარშან ბანკში მუშაობა  დაიწყო  (დაიწყებს, დაიწყო, 
იწყებს).

1. ჩემმა ძმამ სკოლა 2 დღის წინ _________________ ( დაამთავრა, დაამთავრებს, ამთავრებს ).

2. შენ გუშინ ________________________ ( გეპატიჟებიან, დაგპატიჟეს, დაგპატიჟებენ ).

3. ჩვენ კვირას _________________________ ( დავამთავრებთ, დავამთავრეთ, ვამთვარებთ ).

4. მამიდაშვილებს _________________________ ( დავპატიჟებთ, დავპატიჟეთ, ვეპატიჟებით ) 

ხუთშაბათს.

5. თქვენ გუშინწინ ______________________ ( დაამთავრეთ, დაამთავრებთ, ამთავრებთ ).

6. მშობლები ზეგ მანქანას ________________________ ( მაჩუქეს, მაჩუქებენ, მჩუქნიან )

7. დედა კაბას ხვალ ________________________ ( აუთოვებს, დააუთოვა, დააუთოებს ).

8. ბაბუამ  მუშაობა გუშინწინისწინ ________________ ( დაამთავრა, ამთავრებს, დაამთავრებს ).

9. მე და ჩემი მეგობრები ზეგ თეატრში __________________ ( წავედით, წავალთ, მივდივართ).

10. მე ათი დღის შემდეგ მანქანას _________________ ( ვრეცხავ, გავრეცხე, გავრეცხავ ).

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
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სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
– ეს ტახტი და                                            რა ღირს?

– ერთად ათას ოთხასი                             .

– სადაურია?

– ჩეხურია. ძალიან რბილი და                                            ავეჯია.

– კარგია, ადრე ვნახე თქვენთან ლამაზი სავარძლები, მაგრამ მაგარი იყო და ამიტომ               

                            .

– დაბრძანდით, ნახეთ, ძალიან რბილი,                                            და სასიამოვნო ავეჯია. 

– კი, მომწონს.                                            გაქვთ?

– თქვენ რა ფერი გინდათ? 

– ყავისფერი მომწონს, მაგრამ ნაცრისფერიც                                           . ეს ღია ფერია, მე 

მუქი მინდა.

– მუქი ფერი ახლა არ გვაქვს, ეს არის ბოლო,                                           , მაგრამ ახალი ავეჯი 

ჩამოვა ერთ კვირაში.

სავარჯიშო 7
მოცემული ბლოკებიდან ამოარჩიეთ თითო სიტყვა/ფრაზა და მათი გამოყენებით 

შეადგინეთ წინადადებები

რა
მომავალ
ხუთი
აუცილებლად
ფასდაკლება 
ჯერ
ლამაზი
ახალ
ძალიან
ყველაფერი

სახლს გილოცავ!
მშვიდობაში!
თვეში 
არ აქვთ
მიხარია!
დიზაინია
თვის წინ
აქვს
ფასიანია?
ვიყიდი

1.             რა ფასიანია ეს ყავისფერი კარადა? 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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– მაშინ ერთ კვირაში მოვალ. აქ ვარდისფერი                                            ვნახე ბავშვებისთვის. 

კიდევ გაქვთ?

– დიახ,                                            და ნახეთ.  კარგი საწოლებია, გერმანულია და ოცდაათი 

პროცენტი აქვს ფასდაკლება. 

– მართლა? ერთი კვირის წინ ვნახე და                                           .

– იყიდეთ ახლა, კარგი ფასი აქვს.                                            იქნებით.

– ფასიც და                                            მომწონს, ვყიდულობ.  

– კარგი არჩევანია, გილოცავთ.                                            გადაიხადეთ, მშვიდობაში!

სავარჯიშო 9

დაუკავშირეთ ერთმანეთს ფრაზები ბლოკებიდან და შეადგინეთ ტექსტი:

1. სამშენებლო კომპანიებმა ახალი სახლები •
2. ახლი ბინებისთვის ოჯახები ხშირად ათწლიან •
3. რემონტს ყოველთვის ამთავრებენ უფრო •
4. საქართველოში ახლა ბევრი •
5. კლასიკური და თანამედროვე სამზარეულოც •
6. კარგია ვარდისფერი ავეჯი •
7. უჯრებიანი საწერი მაგიდა •
8. ახალი ტიპის  და თანამედროვე მაცივრები •
9. ახალ ბინებში სასტუმრო ოთახი და •

10. ბევრს სასტუმრო ოთახში მხოლოდ •

• კომფორტულია კაბინეტისთვის
• პატარა გოგონებისთვის
• ტელევიზორი, სავარძლები და ტახტი აქვს
• ძალიან კომფორტული და ხარისხიანია
• ქალაქის ბევრ უბანში ააშენეს
• კრედიტს იღებენ ბანკიდან
• სამზარეულო ხშირად ერთადაა
• გვიან, ვიდრე ფიქრობენ
• ავეჯის სალონი და მაღაზიაა
• შეიძლება იყიდოთ მაღაზია "პაპილონში"
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სავარჯიშო 10

წაიკითხეთ თბილისის ავეჯის სახლების საკონტაქტო ინფორმაცია და ისაუბრეთ ამ 
მაღაზიების შესახებ:   

ბელუქსი
მარშალ გელოვანის გამზ. N77
ტელ: (+995 32) 517 400
ფაქსი: (+995 32) 517 403
ვებგვერდი: www.belux.ge

ვალენტინი
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.
ტელ: (+995 32) 596 625
ფაქსი: (+995 32) 596 625
წერეთლის გამზ. N116
ტელ: (+995 32) 347 320
გ. ტაბიძის ქ. N3/5
ტელ: (+995 32) 920 607
ლესელიძის ქ. N26
ტელ: (+995 32) 989 127
ფაქსი: (+995 32) 982 279
ვებგვერდი: www.valentini.ge

იტალმობილი
წერეთლის გამზ. N116 
ტელ: (+995 32) 355 195
ფაქსი: (+995 32) 315 185

პაპილონი
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, დიღმის ხიდთან
ტელ: (+995 32) 540 990
ფაქსი: (+995 32) 540 993
ვებგვერდი: www.papillon.ge

ემბავუდი
მარნეულის ქუჩა N 37
ტელ: (+995 32) 400001
ფაქსი: (+995 32) 403988
ელფოსტა: office_georgia@"ემბავუდის".com
ვებგვერდი: www.ambawood.ge

ჩემი სახლი
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.
ტელ: (+995 32) 534 000
ფაქსი: (+995 32) 543 015

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   ფასდაკლება აქვს •   ორი კვირაა მაღაზიებში დავდივარ

•   კარგი ხარისხია •   ჯერ არ აქვთ•   მიხარია!•   რა ფერისაა კაბინეტი?

•   რა ფასიანია?•   საძინებლისთვის მაინტერესებს •   აუცილებლად მოდი!

•   მშვიდობაში! •   მომავალ თვეში•   ლამაზი დიზაინია •   ოთხოთახიანი ბინა

•   თქვენ რა ფასში გინდათ ყიდვა? •   თქვენ რა გაინტერესებთ?

•   აქეთ მობრძანდით•   ხუთი თვის წინ •   ახალ სახლს გილოცავ! •   რა გნებავთ იყიდოთ?

•   უკვე ხუთი წელია•   უჯრებიანი საწერი მაგიდა •   რამდენი ლარის იქნება ერთად?

•   სადაურია და რა ღირს?•   რისი ყიდვა გინდა? •   გვინდა კომოდი ოთხი უჯრით
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სავარჯიშო 12

შეადგინეთ ორი ტექსტი მოცემული სიტყვებისა და ფრაზების გამოყენებით:

„კომფორტი"
გაიხსნა 2001 წელს
ამზადებს
კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია
დამზადების პროცესი 
გარანტია
ხარისხი
კომფორტული
ფასდაკლება
საფირმო მაღაზიები
შეგიძლიათ ნახოთ

„თქვენი დიზაინი"
მუშაობს 2003 წლიდან
აქვთ...
კომპანიისთვის მთავარია
კომფორტი
ხარისხიანი
ავეჯის სალონები
შეგიძლიათ დაათვალიეროთ
კარგი ფასები
ევროპული სტანდარტი
თანამედროვე დიზაინი

1.

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს:

სად ვიყიდოთ თბილისში კარგი ავეჯი?
თუ ავეჯის ყიდვა გინდათ, დღეს თბილისში დიდი არჩევანია. მთავარია დრო და ფული.  

თანამედროვე ავეჯი მოგწონთ? – მობრძანდით მაღაზია "პაპილონში". აქ მართლაც ბევრი 
რამეა: პირველ სართულზეა სასტუმრო ოთახის ავეჯი: დიდი, საშუალო და პატარა მაგიდები, 
სხვადასხვა ფორმის ჟურნალის მაგიდები, სხვადასხვა დიზაინის სკამები.  საზაფხულო ავეჯიც 
აქვეა: მაგიდები, ბაღის სკამები, საქანელები და ასე შემდეგ.

იქ საძინებლისთვისაც აქვთ ავეჯი: ცალკე საწოლები, ტუმბოები, ლამაზი დიზაინის სარკეები, 
კომოდები, სხვადასხვა ზომის კარადები. ყველაფერ ამას ნახავთ "პაპილონის" მეორე სართულზე. 
მესამე სართულზე არის საოფისე ავეჯი და ტახტები, სავარძლები, საბავშვო ავეჯიც. 

ასეთივე კარგი არჩევანია მაღაზიაში "ჩემი სახლი". აქ თანამედროვე და კლასიკური ავეჯი 
ერთადაა. შედიხარ პირდაპირ მეორე სართულზე. აქაა: საძინებლების მთელი კომპლექტი, 
ტახტები და სავარძლები ერთად. განსაკუთრებით დიდია ტახტების არჩევანი. ქვევით აქვთ 
საზაფხულო ავეჯი ეზოსა და ბაღისათვის: პატარა და კომფორტული სავარძლები აივნებისთვის, 
საქანელა სკამები, დაბალი მაგიდები და ეზოს დიდი ქოლგები. ზემოთ არის მზა სამზარეულოები 
იტალიიდან, გერმანიიდან, ავსტრიიდან და სხვა ქვეყნებიდან.

ავეჯის სახლი "ბელუქსი" დიდი კომპლექსია, მას ორი სამსართულიანი შენობა აქვს. პირველი 
შენობა უფრო ძველია. აქ პირველ სართულზე სამზარეულოს ნივთები და ავეჯია.  მეორე 
სართულზე თანამედროვე საძინებლები, კომფორტული ტახტები,  ცალკე მაგიდები, ბარის 
სკამები და სავარძლებია.  მეორე შენობაში კლასიკური ავეჯია. სხვადასხვა დიზაინის, ფერის, 
ფორმისა და სტილის. ბევრს მოსწონს "ბელუქსის" ავეჯი და ნივთები. ამიტომ, აქ ყოველთვის 
ბევრი ხალხია.

მომსახურება სამივე მაღაზიაში შესანიშნავია. ხშირად არის ფასდაკლება. 
სააღდგომო და საახალწლო ფასდაკლების დროს ბევრი რამე შეგიძლია იყიდო ნახევარ 
ფასში.  ყველაზე ბევრი კლიენტი ამ დროს არის ავეჯის სალონებში.  მაღაზიებს 
კიდევ ერთი პლუსი აქვთ: ჰყავთ მაღალი დონის კონსულტანტები. მაღაზიის 
მენეჯერები ყოველთვის მზად არიან კლიენტების საუკეთესო მომსახურებისთვის.

სავარჯიშო 13

დაწერეთ ზმნის ფორმები მოცემული ნიმუშის მიხედვით:

იხდის →    გადაიხადე!  რეკავს → 

ამზადებს →  აკეთებს → 

ამთავრებს →  წერს → 

კითხულობს →  ლაპარაკობს → 

საუბრობს →  ყიდულობს → 

მუშაობს →  ცხოვრობს → 

თამაშობს →  პატიჟებს → 

იღებს →  იზომავს → 

ჭამს →  იწყებს → 

რეცხავს →  აუთოებს → 
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1. სად შეიძლება კარგი ავეჯის ყიდვა და როგორია არჩევანი?
2. რა შეიძლება იყიდო "პაპილონში"?
3. სად შეიძლება იყიდო კარგი სამზარეულო?
4. რა ტიპის ავეჯია მაღაზია "ბელუქსში"?
5. რამდენსართულიანი მაღაზიაა "ჩემი სახლი"?
6. სად შეიძლება იყიდო კარგი საზაფხულო ავეჯი?
7. რომელ მაღაზიაშია სავარძლების დიდი არჩევანი?
8. როგორია მაღაზია "ბელუქსი"?
9. სად არის საოფისე ავეჯის დიდი არჩევანი?

10. სად შეიძლება იყიდო კარგი საძინებელი?

სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ დიალოგები:
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სავარჯიშო 1

დააკვირდით ცხრილს და წაიკითხეთ:

სინჯვა – გასინჯვა
ახლა სინჯავს ის მას

ხვალ გასინჯავს ის მას
გუშინ გასინჯა მან ის
უნდა გასინჯოს მან ის

მე ვსინჯავ
შენ სინჯავ
ის სინჯავს

ჩვენ ვსინჯავთ
თქვენ სინჯავთ
ისინი სინჯავენ

მე გავსინჯავ          
შენ გასინჯავ  
ის გასინჯავს

ჩვენ გავსინჯავთ
თქვენ გასინჯავთ
ისინი გასინჯავენ

მე გავსინჯე         
შენ გასინჯე   
მან გასინჯა   

ჩვენ გავსინჯეთ
თქვენ გასინჯეთ
მათ გასინჯეს

მე გავსინჯო
შენ გასინჯო
მან გასინჯოს

ჩვენ გავსინჯოთ
თქვენ გასინჯოთ
მათ გასინჯონ

წურვა – გაწურვა
ახლა წურავს ის მას

ხვალ გაწურავს ის მას
გუშინ გაწურა მან ის
უნდა გაწუროს მან ის

მე ვწურავ
შენ წურავ
ის წურავს

ჩვენ ვწურავთ
თქვენ წურავთ
ისინი წურავენ

მე გავწურავ
შენ გაწურავ
ის გაწურავს

ჩვენ გავწურავთ
თქვენ გაწურავთ
ისინი გაწურავენ

მე გავწურე
შენ გაწურე 
მან გაწურა

ჩვენ გავწურეთ
თქვენ გაწურეთ
მათ გაწურეს

მე გავწურო
შენ გაწურო
მან გაწუროს

ჩვენ გავწუროთ
თქვენ გაწუროთ
მათ გაწურონ

მოწონება
ახლა მოსწონს მას ის

ხვალ მოეწონება მას ის
გუშინ მოეწონა მას ის
უნდა მოეწონოს მას ის

მე მომწონს
შენ მოგწონს
მას მოსწონს

ჩვენ მოგვწონს
თქვენ მოგწონთ
მათ მოსწონთ

მე მომეწონება
შენ მოგეწონება
მას მოეწონება

ჩვენ მოგვეწონება
თქვენ მოგეწონებათ
მათ მოეწონებათ

მე მომეწონა
შენ მოგეწონა 
მას მოეწონა

ჩვენ მოგვეწონა
თქვენ მოგეწონათ
მათ მოეწონათ

მე მომეწონოს
შენ მოგეწონოს
მას მოეწონოს

ჩვენ მოგვეწონოს
თქვენ მოგეწონოთ
მათ მოეწონოთ
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რჩევა (ურჩევნია)
ახლა ურჩევნია   მას ის
ხვალ ერჩივნება  მას ის
გუშინ ერჩივნა   მას ის
უნდა ერჩივნოს მას  ის

მე მირჩევნია
შენ გირჩევნია
მას ურჩევნია

ჩვენ გვირჩევნია
თქვენ გირჩევნიათ
მათ ურჩევნიათ

მე მერჩივნება 
შენ გერჩივნება
მას ერჩივნება 

ჩვენ გვერჩივნება
თქვენ გერჩივნებათ
მათ ერჩივნებათ

მე მერჩივნა
შენ გერჩივნა
მას ერჩივნა

ჩვენ გვერჩივნა
თქვენ გერჩივნათ
მათ ერჩივნათ

მე მერჩივნოს
შენ გერჩივნოს
მას ერჩივნოს

ჩვენ გვერჩივნოს
თქვენ გერჩივნოთ
მათ ერჩივნოთ

სავარჯიშო 2

წაიკითხეთ ტექსტი და დაწერეთ, როგორია სტუმრის მიღება და სუფრა თქვენს ქვეყანაში:

ქართულ სუფრაზე
ქართველებისთვის სუფრის ტრადიცია მეტად მნიშვნელოვანია. ქართულ სუფრაზე ბევრი 

საჭმელი და სასმელია. ძირითადი სასმელი თეთრი ღვინოა. შავი ღვინო სუფრაზე იშვიათადაა. 
შავ ღვინოს ხშირად ქალები სვამენ. ის უფრო მეტად დესერტის ღვინოა და  ტკბილეულთან, 
ნამცხვართან და ხილთან ერთად მიირთმევენ. ძალიან ხშირად ქართულ სუფრაზე რამდენიმე 
სახის სასმელია და სუფრის წევრები იმ სასმელს სვამენ, რომელიც ურჩევნიათ. 

ქართულ სუფრაზე მთავარი თამადაა. თამადა სუფრის უფროსია. იგი ამბობს სადღეგრძელოებს 
და პირველი სვამს, შემდეგ კი სუფრის სხვა წევრები ამბობენ სადღეგრძელოებს და სვამენ 
სასმელს. ზოგიერთ სადღეგრძელოს განსხვავებული სასმისით ან ყანწით სვამენ. ასეთი შეიძლება 
იყოს დედის, იუბილარის, სამშობლოს... სადღეგრძელოები.

ქართველებს ძირითადად სუფრაზე კახური ღვინის დალევა უყვართ. ღვინო ხშირად ოჯახისაა 
და სუფრაზე რამდენიმე დოქით დგას. თეთრი კახური ღვინო გემრიელია და სუფრის ღვინო ჰქვია.  
სუფრაზე შეიძლება იყოს სხვა სასმელიც: შამპანური, კონიაკი, არაყი. ქართველი მამაკაცები 
სუფრაზე უფრო ხშირად თეთრ ღვინოს სვამენ, სხვა სასმელს კი – ძალიან იშვიათად. სუფრაზე 
ყოველთვის არის ლიმონათი ან ხილის წვენი და მინერალური წყალი.
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სავარჯიშო 4

მოცემული სიტყვები და ფრაზები ჩასვით წინადადებებში:

განსხვავებული სასმისით             ტკბილი ღვინო              ყანწი             ქვევრის ღვინოს 

გემრიელი და სურნელოვანი                  დოქით                   ტრადიციული წესით                   შამპანური, 

კონიაკი, არაყი                   ჯიშის ვაზი              ყურძნის დაწურვის               ჭაჭის გარეშე

ნიმუში   თამადამ ოჯახის უფროსის სადღეგრძელო განსხვავებული სასმისით  დალია.   

1. განსხვავებული სასმისი არის  .

2. ღვინო სუფრაზე დგას  

3. სუფრაზე შეიძლება იყოს სხვა სასმელებიც:  .

4. ქინძმარაული არის წითელი, ნახევრად  .

5. საქართველოში არის  სხვადასხვა  .

6.   განსაკუთრებული გემო აქვს.

7. „ხვანჭკარა“   ღვინოა.

8. ქართველი მეღვინეები   ამზადებენ ღვინოს.

9. ყველა კუთხეში  თავისი წესი აქვს.

10. ევროპული წესით ღვინოს ამზადებენ  .

ნიმუში (წურავენ) ქართველები ხშირად    წურავენ    ღვინოს ოჯახში.

1. (მირჩევნია) 

2. (მოგვეწონა) 

3. (გავსინჯავ) 

4. (მონაწილეობს) 

5. (უნდა დაწურონ) 

6. (დავპატიჟე) 

7. (გირჩევნიათ) 

8. (მოეწონება) 

9. (უნდა გავსინჯოთ) 

10. (მოეწონათ) 

სავარჯიშო 3

მოცემული ზმნების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:
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სავარჯიშო 5

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

სავარჯიშო 6

უპასუხეთ კითხვებს:

1. რა იცით ქართული ღვინის შესახებ?

2. არის ღვინის კულტურა თქვენს ქვეყანაში? 

3. პოპულარულია თქვენთან ოჯახის ღვინო? თუ ყველა ქარხნის ღვინოს სვამს?

4. ისაუბრეთ, რომელი სასმელი მოსწონთ თქვენი ოჯახის წევრებს?

5. მოგწონთ ქართული ღვინო?

6. სადილზე ყოველთვის სვამთ ერთ ჭიქა ღვინოს? რომელს?

7. რომელი ღვინოა თქვენს ქვეყანაში პოპულარული? თეთრი თუ წითელი?

8. არის თქვენს ქვეყანაში ღვინის ფესტივალი?

9. სად ყიდულობენ ღვინოს თქვენს ქვეყანაში? სუპერმარკეტში თუ არის ღვინის მაღაზიები?

10. რომელი ღვინო მოსწონთ თქვენს ნაცნობებს?

ნიმუში    ეს მოვერცხლისფრო დოქი ღვინისაა და ძალიან ძველია.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

მომაღლო   მოწითალო   მოგრძო   მოთეთრო   მომწვანო   მოყვითალო   მოტკბო   
მოიისფრო მოვერცხლისფრო   მომწარო   მოოქროსფრო   მომჟავო   მოვარდისფრო   
მოლურჯო   მოშავო მოცისფრო   მოყავისფრო
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სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

სავარჯიშო 7

შეადგინეთ წინადადებები:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

ღვინის

გემო
ფერი
სურნელი
არომატი
ეტიკეტი
ქვეყანა
კულტურა
გასინჯვა
დამზადება
ტურიზმი
ფესტივალი

– გამარჯობათ.

– საღამო მშვიდობისა,                             !

– ღვინო მინდა ვიყიდო.

–                                                          გნებავთ? შავი თუ თეთრი?

– ერთი ბოთლი შავი მინდა, ერთი –                             .   

– როგორი ღვინო მოგწონთ: მშრალი, ნახევრად მშრალი თუ                             ? 

– იცით, ტკბილი ღვინო                             , ნახევრად ტკბილი მირჩევნია. 

–                                                          გნებავთ? გვაქვს მშრალი საფერავი, ნახევრად ტკბილი  

უსახელაური და   ხვანჭკარა.
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– ძალიან კარგი, მომეცით                                                          ნახევრად ტკბილი უსახელაური.   

რომელი თეთრი   ღვინო გაქვთ?

– გვაქვს მშრალი რქაწითელი,                                                          და ცოლიკაური. 

– ვიცი, რქაწითელი კარგი ღვინოა. ცოლიკაური                                                         ?

– ცოლიკაურიც მშვენიერი ქართული ღვინოა, ღია                             , სასიამოვნო მომჟავო 

გემოთი,  ფორთოხლისა და გრეიპფრუტის არომატით. 

– ალბათ კარგი ღვინოა ცოლიკაური, მაგრამ მე არ ვიცი მისი გემო. 

– გინდათ გასინჯოთ? აი,                              .

– მართლაც ლამაზი ფერისაა და სასიამოვნო სურნელიც აქვს.                                           მომეცით   

ერთი ბოთლი რქაწითელი, ერთიც ცოლიკაური და ერთი ბოთლი უსახელაურიც.

– კარგი                                  . ინებეთ. 

– აი, აიღეთ ფული. დიდი მადლობა! 

–                                                         გემრიელად მიირთვით და კიდევ მობრძანდით ჩვენთან!

სავარჯიშო 9

გაიხსენეთ განვლილი მასალა და ქვემოთ მითითებულ რომელიმე თემაზე დაწერეთ ტექსტი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ღვინის ფესტივალი საქართველოში
2. ლუდის ფესტივალი ჩემს ქვეყანაში
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სავარჯიშო 10

წაიკითხეთ ინფორმაცია თბილისის ღვინის სახლების შესახებ და დაუკავშირეთ ერთმანეთს 
ცხრილის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მოცემული ტექსტები:

სავარჯიშო 11

მოცემული ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   ახალი ღვინო •   ვისთან ერთად ხარ? •   მაგარი იქნება •   ძველი ღვინო

•   ჩვენც წამოვალთ •   ღვინის გემო, ფერი და სუნი •   შავი/წითელი ღვინო

•   ქარხნის ღვინო•   პირველად არის საქართველოში? •   აუცილებლად წავიდეთ!

•   მარტო ხარ?•   მშრალი/ტკბილი ღვინო •  თეთრი ღვინო •   ბოთლის ღვინო

•   ნახევრად მშრალი/ნახევრად ტკბილი ღვინო •   ოჯახის ღვინო•   ოჯახში დამზადებული

1. წინანდალი    მწარმოებელი:
თელიანი ველი
მოსავლის წელი: 2010
ტიპი: თეთრი მშრალი
ყურძნის ჯიში:
რქაწითელი, მწვანე
ადგილწარმოება:
კახეთი, წინანდალი 

2. უსახელაური    მწარმოებელი:
უსახელაურის ვენახები
მოსავლის წელი: 2006
ტიპი: წითელი, მშრალი
ყურძნის ჯიში: უსახელაური

3. კაბერნე    მწარმოებელი:
ვაშაძე და ძმები
მოსავლის წელი: 2006
ტიპი: წითელი, მშრალი
ყურძნის ჯიში: კაბერნე

4. საფერავი    მწარმოებელი:
თბილღვინო
მოსავლის წელი: 2010
ტიპი: წითელი, მშრალი
ყურძნის ჯიში: საფერავი

ა. ლამაზი, მოწითალო ფერის, 
მარწყვის სურნელით, მოტკბო გემოსი 
და ალუბლის არომატით.

ბ. მუქი წითელი, ძლიერი 
სურნელით, შავი პილპილის და მწიფე 
მაყვლის არომატით.

გ. ღია ფერის, მოოქროსფრო, 
სასიამოვნო არომატით, მწიფე ხილის 
სურნელით, მომჟავო გემოთი.

დ. ღია მოყვითალო ფერის, ოდნავ 
რბილი, მსხლის და ატმის მოტკბო 
გემოთი.
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სავარჯიშო 12

შეადგინეთ ორი ტექსტი მოცემული ფრაზების გამოყენებით:

ბოლო წლებში 

ღვინის გასინჯვა 

ტრადიციული კომპანიები

სხვადასხვა სახის

 ღვინის დამზადება    

თანამედროვე საკომუნიკაციო 

საშუალებები

 უცხოელი პარტნიორები

 ოთხწლიანი ისტორია

 სიყვარულით იწყებენ საქმეს

აგრძელებენ ტრადიციებს   

მნიშვნელოვანი ადგილი

ღვინის ტურიზმისთვის 

ღვინით დაინტერესებული

 ჯერჯერობით ერთი 

ღვინის დამზადებაში 

მონაწილეობენ

ღვინის ეტიკეტი    

 მათთვის საამაყოა

ბუნებრივი პროცესია

1.

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

2.
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სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და ცხრილში ჩაწერეთ შესაბამისი ინფორმაცია:

ღვინის დამზადების ტექნოლოგია
ქართველმა კაცმა ღვინის  დამზადება მამა-პაპისგან იცის. საქართველოს ყველა კუთხეში 

სხვადასხვა  ჯიშის ყურძენი მოდის. ყველა კუთხეს ყურძნის დაწურვის თავისი წესი აქვს. 
საქართველოში ღვინის დამზადება ხდება კახური, ევროპული და იმერული წესებით.

სავარჯიშო 13

მოცემული თემებიდან აირჩიეთ ერთ-ერთი  და დაწერეთ ტექსტი ადგილმდებარეობის 
აღმნიშვნელი სიტყვების გამოყენებით:

გვერდით  ირგვლივ  წინ  უკან  ზემოთ  ზევით  ქვემოთ  ქვევით  ქვეშ  მარცხნივ
მარჯვნივ  პირდაპირ

• ჩემი ოთახი 
• მამას კაბინეტი 
• ჩემი ქუჩა 
• ბებოს სამზარეულო 
• წითელი პარკი
• საწერი მაგიდა
• სახლი სოფელში
• ხის აივანი
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კახური წესით ღვინოს ამზადებენ ქვევრებში ან კასრებში.  ყურძნის წვენი ჭაჭასთან 
ერთადაა. ბევრი  ჭაჭასთან ერთად აკეთებს ღვინოს. ყურძენი როცა ძალიან მწიფეა, მაშინ 
ღვინო გემრიელია. თუ ის მკვახე ან მწვანეა, მისგან კარგი კახური ღვინო არ დადგება. 
მოკრეფილ ყურძენს კარგად წურავენ. ყურძნის წვენი და ჭაჭა რამდენიმე ხანი ერთადაა 
ქვევრში. მას ხშირად სჭირდება მორევა, დაახლოებით დღეში ორჯერ-სამჯერ. ქვევრში 
დამზადებულ ღვინოს კარგი არომატი, სურნელი და გემო აქვს. 

ევროპული წესით ღვინოს ამზადებენ ჭაჭის გარეშე, ანუ უჭაჭოდ.  ახლა უცხოეთშიც  
იციან კახური წესით დამზადებული ღვინის გემო და ძალიან მოსწონთ. იტალიის ერთ-ერთმა  
ღვინის კომპანიამ  საქართველოდან ბევრი ქვევრი წაიღო და იქაც კახური წესით დაიწყეს 
ღვინის დამზადება.  ევროპაში კახური წესით დამზადებული ღვინო ძალიან პოპულარულია. 
ევროპელებს ეს ტექნოლოგია მოეწონათ და ღვინის გემოშიც დიდი განსხვავება ნახეს.  

დასავლეთ საქართველოში ღვინოს სხვანაირად ამზადებენ. ამას იმერული წესით 
დამზადება ჰქვია. ყურძნის წვენში ცოტა ჭაჭაა. ადრე საქართველოში ღვინოს ხელით ან ფეხით 
წურავდნენ. ასეთი წესით დამზადებულ ღვინოს განსაკუთრებული არომატი აქვს. 

საერთოდ, ყურძნის წვენი და ჭაჭა ერთად 14 დღე უნდა იყოს. 14 დღის შემდეგ ღვინოს 
წურავენ და  ცივ ადგილას  ინახავენ. ჭაჭისგან ქართველები არაყს ამზადებენ და მას ჭაჭის 
არაყი ჰქვია.

ევროპული წესით ღვინის 
დამზადება

კახური წესით ღვინის 
დამზადება

იმერული წესით ღვინის 
დამზადება
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სავარჯიშო 15

მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ ტექსტები:
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სავარჯიშო 1

წაიკითხეთ დაკვირვებით:

გაცნობა

მე ვიცნობ
შენ იცნობ
ის იცნობს

ჩვენ ვიცნობთ
თქვენ იცნობთ
ისინი იცნობენ

მე ვიცნობდი
შენ იცნობდი
ის იცნობდა

ჩვენ ვიცნობდით
თქვენ იცნობდით
ისინი იცნობდნენ

მე გავიცნობ
შენ გაიცნობ
ის გაიცნობს

ჩვენ გავიცნობთ
თქვენ გაიცნობთ
ისინი გაიცნობენ

მე გავიცანი
შენ გაიცანი
მან გაიცნო

ჩვენ გავიცანით
თქვენ გაიცანით
მათ გაიცნეს

მე გავიცნო
შენ გაიცნო
მან გაიცნოს

ჩვენ გავიცნოთ
თქვენ გაიცნოთ
მათ გაიცნონ

დაპატიჟება

მე ვპატიჟებ
შენ პატიჟებ
ის პატიჟებს

ჩვენ ვპატიჟებთ
თქვენ პატიჟებთ
ისინი პატიჟებენ

მე ვპატიჟებდი
შენ პატიჟებდი
ის პატიჟებდა

ჩვენ ვპატიჟებდით
თქვენ პატიჟებდით
ისინი პატიჟებდნენ

მე დავპატიჟებ
შენ დაპატიჟებ
ის დაპატიჟებს

ჩვენ დავპატიჟებთ
თქვენ დაპატიჟებთ
ისინი დაპატიჟებენ

მე დავპატიჟე
შენ დაპატიჟე
მან დაპატიჟა

ჩვენ დავპატიჟეთ
თქვენ დაპატიჟეთ
მათ დაპატიჟეს

მე დავპატიჟო
შენ დაპატიჟო
მან დაპატიჟოს

ჩვენ დავპატიჟოთ
თქვენ დაპატიჟოთ
მათ დაპატიჟონ

მოვლა

მე ვუვლი
შენ უვლი
ის უვლის

ჩვენ ვუვლით
თქვენ უვლით
ისინი უვლიან

მე ვუვლიდი
შენ უვლიდი
ის უვლიდა

ჩვენ ვუვლიდით
თქვენ უვლიდით
ისინი უვლიდნენ

მე მოვუვლი
შენ მოუვლი
ის მოუვლის

ჩვენ მოვუვლით
თქვენ მოუვლით
ისინი მოუვლიან

მე მოვუარე
შენ მოუარე 
მან მოუარა

ჩვენ მოვუარეთ
თქვენ მოუარეთ
მათ მოუარეს

მე მოვუარო
შენ მოუარო
მან მოუაროს

ჩვენ მოვუაროთ
თქვენ მოუაროთ
მათ მოუარონ

შენება/აშენება

მე ვაშენებ
შენ აშენებ
ის აშენებს

ჩვენ ვაშენებთ
თქვენ აშენებთ
ისინი აშენებენ

მე ვაშენებდი
შენ აშენებდი
ის აშენებდა

ჩვენ ვაშენებდით
თქვენ აშენებდით
ისინი აშენებდნენ

მე ავაშენებ
შენ ააშენებ
ის ააშენებს

ჩვენ ავაშენებთ
თქვენ ააშენებთ
ისინი ააშენებენ

მე ავაშენე
შენ ააშენე
მან ააშენა

ჩვენ ავაშენეთ
თქვენ ააშენეთ
მათ ააშენეს

მე ავაშენო
შენ ააშენო
მან ააშენოს

ჩვენ ავაშენოთ
თქვენ ააშენოთ
მათ ააშენონ
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გაწყობა

მე ვაწყობ
შენ აწყობ
ის აწყობს

ჩვენ ვაწყობთ
თქვენ აწყობთ
ისინი აწყობენ

მე ვაწყობდი
შენ აწყობდი
ის აწყობდა

ჩვენ ვაწყობდით
თქვენ აწყობდით
ისინი აწყობდნენ

მე გავაწყობ
შენ გააწყობ
ის გააწყობს

ჩვენ გავაწყობთ
თქვენ გააწყობთ
ისინი გააწყობენ

მე გავაწყვე
შენ გააწყვე
მან გააწყო

ჩვენ გავაწყვეთ
თქვენ გააწყვეთ
მათ გააწყვეს

მე გავაწყო
შენ გააწყო
მან გააწყოს

ჩვენ გავაწყოთ
თქვენ გააწყოთ
მათ გააწყონ

შეწვა

მე ვწვავ
შენ წვავ
ის წვავს

ჩვენ ვწვავთ
თქვენ წვავთ
ისინი წვავენ

მე ვწვავდი
შენ წვავდი
ის წვავდა

ჩვენ ვწვავდით
თქვენ წვავდით
ისინი წვავდნენ

მე შევწვავ
შენ შეწვავ
ის შეწვავს

ჩვენ შევწვავთ
თქვენ შეწვავთ
ისინი შეწვავენ

მე შევწვი
შენ შეწვი
მან შეწვა

ჩვენ შევწვით
თქვენ შეწვით
მათ შეწვეს

მე შევწვა
შენ შეწვა  
მან შეწვას

ჩვენ შევწვათ
თქვენ შეწვათ
მათ შეწვან

სავარჯიშო 2

წაიკითხეთ ტექსტი და დაწერეთ წვეულების შესახებ თქვენი ქვეყნის ტრადიციების მიხედვით:

წვეულება ქუთაისში
ერთ დღეს ანას ბიძამ და ბიცოლამ სტუმრები ქუთაისში, თავიანთ სახლში დაპატიჟეს. დილიდან 

საჭმელებს ამზადებდნენ. ანამ და მისმა რძალმა დიდი სუფრა გააწყვეს. მაგიდაზე იყო დიდი და 
პატარა თეფშები, დანა-ჩანგალი, ღვინის და წვენის ჭიქები, ხელსახოცები, მარილი და ყვავილები. 

სუფრაზე პირველად ცივი საჭმელები დააწყვეს: ყველი, პური, კიტრი, პამიდორი, მწვანილი, 
მწნილი, ტყემალი, ბაჟე, რამდენიმე სალათა, ნიგვზიანი ბადრიჯანი და ისპანახის ფხალი. შემწვარი 
ქათამი და მოხარშული თევზიც დააწყეს სუფრაზე.

ანას ბიცოლა ყოველთვის გემრიელ ფხალს აკეთებს, სალათები კი მისმა რძალმა მოამზადა. 
ბიცოლას   მომზადებული იმერული ხაჭაპური ცნობილია, ყველას ძალიან უყვარს, რადგან 
თხელია და ბევრი ყველი აქვს.

ანას ბიძამ მწვადისთვის ხორცი მოამზადა. ხორცი ღორისაა და დილით ადრე, ექვს საათზე, 
იყიდა ბაზარში. 

სტუმრები საღამოს ექვს საათზე მოვიდნენ. ნიკს აინტერესებდა ქართული საჭმელების 
მომზადების პროცესი და ხან ბიძას უყურებდა ეზოში და ხან ქალებს – სამზარეულოში. 

საღამოს შვიდი საათისთვის ყველა სტუმარი სუფრასთან იყო. მალე ცხელი საჭმელებიც 
შემოიტანეს. ჯერ ცხელი ხაჭაპური და ლობიანი, შემდეგ – ცხელი მჭადები, ქათმის ჩახოხბილი, 
ოჯახური და ბოლოს მწვადი. ნიკს ყველაფრის გასინჯვა უნდოდა, მაგრამ  ქართულ სუფრაზე 
ბევრი საჭმელია და ყველაფრის გასინჯვა ძნელია.

სუფრას ყოველთვის ჰყავს თამადა. ამ სუფრის თამადა ოჯახის უფროსი იყო. ანას ბიძა 
ქუთაისში ცნობილი თამადაა. ეს ყველაფერი ნიკისთვის ახალი და საინტერესო აღმოჩნდა.
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სავარჯიშო 4

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

გალავანი   ფქვილი   ტყემალი   მული   ხეხილი   სტუმარი   მასპინძელი   შვილთაშვილი 
თაობა   რძალი   ცოცხალი   გარდაიცვალა   მყუდრო   ცალკე   დაარსდა   სასახლე   
მზარეული   ხალისიანი   ისპანახი

ნიმუში    მონასტერს დიდი და მაღალი ქვის გალავანი აქვს.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

ნიმუში (პატიჟებენ)    ქართველები ხშირად პატიჟებენ სტუმრებს ოჯახში.   

1. (უნდა მოუაროს) 

2. (გააწყო) 

3. (შეწვავს) 

4. (ააშენა) 

5. (უნდა დაპატიჟოს) 

6. (გაიცნო) 

7. (მოუვლის) 

8. (წვავდა) 

9. (გაიცნობს) 

10. (შეწვა) 

სავარჯიშო 3

მოცემული ზმნების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:
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სავარჯიშო 5

მოცემული სიტყვების გამოყენებით შექმენით მსგავსების გამომხატველი 
ფორმები და შეადგინეთ წინადადებები:

სავარჯიშო 6

უპასუხეთ კითხვებს:

1. რა იცით ქართული სუფრის შესახებ?
2. როგორია სუფრის ტრადიცია თქვენს ქვეყანაში?
3. თქვენს ქვეყანაში არის თამადის ტრადიცია?
4. თქვენს ქვეყანაში ამბობენ სადღეგრძელოებს სუფრაზე? რომელ სადღეგრძალოს?
5. რომელი სალათებია თქვენი ქვეყნის სუფრაზე?
6. არის თქვენი ქვეყნის სამზარეულოში ნიგვზიანი კერძები?
7. რა კერძებს აკეთებენ თქვენს ქვეყანაში პამიდვრისაგან?
8. ხორციანი სადილები გიყვართ? რომელი სადილი? რისგან ამზადებენ მას?
9. ყველის რა და რა სახეობაა თქვენი ქვეყნის სამზარეულოში?

10. ბოსტნეულისგან რომელ კერძებს აკეთებენ თქვენს ქვეყანაში?

ნიმუში    ნინო კარგი მძღოლივით ატარებს მანქანას.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

კაცი
ქალი
მოხუცი
ბავშვი
მასწავლებელი
მამაშენი
ძაღლი
ჩემი მეგობარი
თქვენი მეზობელი
დედაჩემი

-ვით
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სავარჯიშო 8

მოისმინეთ დიალოგი და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:

სავარჯიშო 7

ჩაწერეთ ცხრილში ზმნის შესაბამისი ფორმები და მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

– მე ვიცი, რომ ქართულ სუფრაზე                        თამადაა. ჩვენს სუფრაზე თამადა ვინ იქნება?

– ბიძაჩემი დღეს ჩვენი მასპინძელია და                                   ის იქნება.

– კარგი თამადაა ბიძაშენი?

– ქუთაისში                               თამადაა: მხიარულია, კარგად საუბრობს და იუმორიც კარგი 

აქვს.

ნიმუში მამამ სახლი შარშან   ააშენა.  
მამა სახლს დიდი ხანი   აშენებდა.   

შარშან დიდი ხნის განმავლობაში
●  ააშენა ●  აშენებდა
●  დაპატიჟა
●  მოუარა
●  შეწვა
●  გააწყო
●  გააკეთა
●  მოამზადა
●  დაწერა
●  ჭამა
●  დაამთავრა
●  დარეკა
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– მე ვიცი, რომ                                               თავისი წესები აქვს. როგორია ეს წესები?

– ჰო, ქართულ სუფრას მართლაც აქვს წესები. მე უკვე                                                              ეს 

წესები და ტრადიციები, მამაჩემიც კარგი თამადაა.  

– ყველა კაცი კარგი თამადაა? ყველამ იცის სადღეგრძელოები?

– არა, ყველა კარგი თამადა არ არის.                                               იცის ტრადიციული და 

ორიგინალური სადღეგრძელოები.

– ანა, რა არის                                სადღეგრძელო?

– პირველი სადღეგრძელო უფლისაა, მეორე                                               კი – იუბილარის ან ოჯახის. 

– ყველა სადღეგრძელო იცი?

– ისე რა, თითქმის ყველა ვიცი.                                               ქართულ სუფრაზე.

– მერე რა სადღეგრძელოებია?

– სამშობლოს, მშობლების, დედმამიშვილების, ბებია-ბაბუის, წინაპრების, გარდაცვლილების, 

შემდეგ სიცოცხლის ან                               , მერე მეგობრობის, ნათესავების,                                და 

ა.შ.

– ბოლო სადღეგრძელო რა არის? 

– ბოლოს სვამენ ისევ                                სადღეგრძელოს.

– როგორ მინდა მეც                                ეს სადღეგრძელოები და კარგი თამადა ვიყო.

– თუ კიდევ დიდხანს იქნები                                              , კარგი თამადაც მალე იქნები.

სავარჯიშო 9

ჩაწერეთ ცხრილში გამოტოვებული ფორმები:

მე ვიცნობდი

შენ უვლიდი

ის პატიჟებდა

ჩვენ ვაშენებდით

თქვენ აწყობდით

ისინი წვავდნენ
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სავარჯიშო 10

წაიკითხეთ და დაუკავშირეთ ერთმანეთს კერძის მასალა და კერძის სახელი: 

სავარჯიშო 11

მოცემული სიტყვების/ფრაზების გამოყენებით შეადგინეთ ორი დიალოგი:

•   რა არის იქ? •   დიდხანს იქნება •   ორიგინალური •   ყველამ იცის

•   მთავარ შესასვლელში •   ბოლოს•   ჩვენი მასპინძელია •   კარგი ლექსი

•   თავიდან•   არ ვიცი ამის შესახებ •   თავისი წესები აქვს•   დიდი კულტურა

•   კარგად საუბრობს •   რომელ საუკუნეში•   რამდენიმე წელია

•   იუბილარი•   წავალთ სტუმრად •   მხიარულია•   რა უნდა ვნახოთ?

1. ყველი
 კვერცხი
 სოდა
 მარილი
 ფქვილი
 კარაქი
 მაწონი
2. ხახვი
 ნიორი
 ნიგოზი
 ბადრიჯანი
 მარილი
 მწვანილი
 წიწაკა
3. კიტრი
 ხახვი
 მწვანილი
 მარილი
 წიწაკა
 ნიგოზი
 პამიდორი
4. ხახვი
 ნიორი
 მარილი
 ლობიო
 ზეთი
 წიწაკა
 მწვანილი

სალათა

ლობიო

ხაჭაპური

ნიგვზიანი
ბადრიჯანი
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სავარჯიშო 12

შეადგინეთ ორი ტექსტი მოცემული ფრაზების გამოყენებით:

•   რა კარგი ხედია•   ერთი წუთით•   როგორ მინდა •   ტრადიციული

•  დააარსა•   მართლაც ლამაზია•   ხშირად ვართ

•   თითქმის ყველა•   კარგი ლექსი •   მე ვიცი, რომ...

ერთი მხრივ... მეორე მხრივ...

ხეხილის ბაღი

პატარა ბოსტანი

სახლის მოვლა

კოლორიტული ქალაქი

თბილი ოჯახი

ცალკე ცხოვრობენ

თავისი საქმე

კომფორტული ბინა

საკუთარ  სახლში

სამი თაობა

ადვილი არ არის 

საინტერესო და სახალისოა

სახლი ლამაზი აივნებით

მაგალითად, ...

დიდი ეზოთი

ხელისგულივით  ჩანს

უგემრიელესი საჭმელი

დაიბადა სოფელში

მათთან ყოფნა უყვარს

1.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

2.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    



125

ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

სავარჯიშო 14

წაიკითხეთ ტექსტი და ცხრილში ჩაწერეთ შესაბამისი ინფორმაცია:

ქართული სუფრის კერძები
ქართული სუფრის ტრადიციები მსოფლიოს ყველა კუთხეშია ცნობილი. ჩვენი 

სტუმართმოყვარეობა მოსწონს უცხოელ სტუმარს. სტუმარმასპინძლობის წესი საუკუნეებია 
არსებობს. საქართველოს ყველა კუთხეში უმნიშვნელოვანესია სტუმრის პატივისცემის 
ტრადიცია. ქართველი თავისთვის ბევრ რამეს მოიკლებს, რომ სტუმარს ასიამოვნოს, პატივი 
სცეს. 

საქართველოს ყველა კუთხეს თავისი ტრადიციული კერძები აქვს. კახეთის, ქართლის, 
იმერეთის, სამეგრელოს, გურიის, აჭარის, რაჭის, სვანეთის, ხევსურეთის და სხვა კუთხეების 
კერძები თავიანთი გემოვნებით, მომზადების ტექნოლოგიით, მართლია, სხვადასხვაა, მაგრამ 
საერთო სტილით ერთიანი, ეროვნული და ქართულია. 

განსაკუთრებით მდიდარია იმერული სუფრის ასორტიმენტი. აქ ბევრია ბოსტნეულისა და 
რძის კერძები. სუფრაზე მნიშვნელოვანია ლობიო, ახალი კიტრისა და პამიდვრის სალათები, 
კარტოფილის კერძები და ფხალეული. რძის პროდუქტებიდან სუფრაზე ყოველთვის აქვთ 
იმერული ყველი და სულგუნი, ყველთან ერთად – ცხელი მჭადი და ღომი. ყველისაგან რამდენიმე 
კერძსაც ამზადებენ. მაგალითად, ცხიმში შემწვარ ყველს, ყველს კვერცხთან ერთად, ყველს 
პამიდვრით და სხვა. 

სავარჯიშო 13

ქვემოთ მოცემულ ერთ-ერთ თემაზე დაწერეთ ტექსტი.

1. ჩემი სამზარეულო
2. ჩემი ქვეყნის ერთი ქალაქი
3. ჩემი ქვეყნის ტრადიციული სუფრა.
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ქართულ სუფრაზე ხშირადაა თევზის კერძები. თევზეულობას – კალმახს, ორაგულს, 
ლოქოს, ფოთის კეფალს, კამბალას... ზოგს წვავენ, ზოგს ხარშავენ.  თევზთან ერთად სუფრაზე 
ხშირადაა სხვადასხვა საწებელი. ცივი ხორცის კერძებიდან აღსანიშნავია: კუჭმაჭი, შემწვარი 
გოჭი, ბატკნისა და ღორის ხორცი. აგრეთვე ამზადებენ მოხარშულ და შემწვარ ქათმებს, 
ჩახოხბილს, საცივს, ნივრის წვენში ჩაწყობილ ქათმებს. ცხელი კერძების ასორტიმენტი ძალზე 
მრავალფეროვანია: მწვადი, ჩაშუშული, ხინკალი და ა.შ., ცხელ-ცხელი ხაჭაპურები, შოთის 
პურები, სხვადასხვა სახის ნამცხვრები. სუფრაზე ასევე ყოველთვისაა ხილი და დესერტი. ცხელი 
სასმელებიდან მიღებულია ჩაი და ყავა. 

ფრანგი მოგზაური შარდენი მე-17 საუკუნეში ქართველებზე წერდა: „არსად ისე ბლომად 
და ისეთი სურნელოვანი ღვინო არაა, როგორც საქართველოში...“ ქართული სუფრა მისი 
ტრადიციებით უნიკალურია. 

ცივი კერძები ცხელი კერძები თევზის კერძები
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მოცემული ფოტოების მიხედვით შეადგინეთ ტექსტები:
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დაწერეთ მოცემული სიტყვების ფორმები ნიმუშის მიხედვით:

ნიმუში ვაშლი –    ვაშლიანი – უვაშლო   

სავარჯიშო 2

სავარჯიშო 1

დაწერეთ მოცემული სიტყვების ფორმები ნიმუშის მიხედვით:

ნიმუში ვაშლი –    ვაშლის – ვაშლით – ვაშლად – ვაშლები   

1. ნიორი  

2. სტაფილო  

3. სტუმარი  

4. კედელი  

5. პამიდორი  

6. მეგობარი  

7. ფორთოხალი  

8. ყურძენი  

9. ნიგოზი  

10. მაწონი  

1. მარილი  

2. გაზი  

3. შაქარი  

4. შვილი  

5. სტუმარი  

6. ქუდი  

7. წიწაკა  

8. ბავშვი  

9. მანქანა  

10. ფული  
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სავარჯიშო 3

დაწერეთ მოცემული სიტყვების ფორმები ნიმუშის მიხედვით:

სავარჯიშო 4

იპოვეთ და მონიშნეთ განსხვავებული სიტყვა:

1. რთველი ყურძენი ღვინო სურდო ბოთლი ჭაჭა ჯიში ვაზი ვენახი მეღვინე ყანწი დოქი

2. აფთიაქი ექიმი წამალი რეცეპტი თერმომეტრი სავარძელი ანალიზი ავადმყოფი პაციენტი

3. გაზქურა ელექტროქურა სიცოცხლე სარეცხის_მანქანა ღუმელი მაცივარი

 ელექტროჩაიდანი ყავის საფქვავი წვენსაწური ხორცსაკეპი

4. ლეღვი ბროწეული მარწყვი საზამთრო მტვერსასრუტი ჭარხალი გარგარი ალუბალი 

გრეიპფრუტი ქლიავი ნესვი

5. თანამშრომელი მენეჯერი კლიენტი ბანკომატი რძე ანგარიში ქვითარი კრედიტი

6. მასპინძელი სიძე რძალი მწვანილი ბიცოლა მაზლი მული თაობა შვილთაშვილი ქმარი ცოლი

7. ტყემალი ხინკალი ხაჭაპური ფარდა მჭადი პური ყველი მწვადი ლობიანი

8. კომოდი ტახტი სავარძელი სკამი ოხრახუში მაგიდა კარადა სარკე თარო საწოლი ტუმბო 

9. დრო დღე კვირა საუკუნე წამი წელი მეფე თვე ღამე საღამო დილა შუადღე შარშან გაისად

10. მაღალი დაბალი მსუქანი გამხდარი ტკბილი მწარე გრძელი მოკლე ფართო აბი ვიწრო

ნიმუში დიდი –    მოდიდო – უდიდესი   

1. მაღალი  

2. წითელი  

3. ტკბილი  

4. მჟავე  

5. თეთრი  

6. მწარე  

7. ყვითელი  

8. გრძელი  

9. შავი  

10. დაბალი  
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სავარჯიშო 5

სავარჯიშო 6

მოისმინეთ და დაწერეთ წინადადებები:
1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

დაწერეთ მოცემული ზმნების ფორმები ნიმუშის მიხედვით:

ნიმუში სწავლობს –    სწავლა   

1. პატიჟებს  

2. ამთავრებს  

3. ყიდულობს  

4. აშენებს  

5. აწყობს  

6. წვავს  

7. უვლის  

8. სინჯავს  

9. აკეთებს  

10. ამზადებს  
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სავარჯიშო 7

ჩაწერეთ ცხრილში გამოტოვებული ფორმები:

1. პატიჟებს

2. მოეწონა

3. გაიცნობს

4. მოუაროს

5. ააშენა

6. დაამთავრებს

7. აჩუქებს

8. ყიდულობდა

9. იწყებს

10. შეწვას

სავარჯიშო 8

შეადგინეთ შესიტყვებები:

1. შედარებით

2. კრედიტის

3. ფასდაკლება

4. მჭადთან

5.  გასულ 

6. მთავარ

7. აუცილებლად 

8. დიდი

9. ქოთნის

10. პირადობის

ა.	 ერთად

ბ.	 მოწმობა

გ.	 არჩევანი

დ.	 შესასვლელში

ე.	 ლობიო

ვ.	 მოვალ

ზ.	 აქვს

თ.	 საუკუნეში

ი.	 აღება

კ.	 იაფი
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სავარჯიშო 9

იპოვეთ შეცდომა და გაასწორეთ:

სავარჯიშო 10

დაწერეთ ტექსტი (80 სიტყვა):

1. შარშან გაზაფხულზე ღვინო ფესტივალზე ვიყავი.

2. ბანკში დილა ყოველთვის ცოტა კლიენტია.

3. თანამედროვე ავეჯის მაღაზიაში მივდივარ, უნდა ვნახე, რა არის ახალი.

4. გუშინ ბავშვებს ხილის სალათები ძალიან მოეწონებათ.

5. კონცერტი კუს ტბაზე ეთნოგრაფიული მუზეუმშია.

6. ახლა ბიძაჩემი ახალ სახლში სტუმრად წავალთ.

7. სამზარეულო მაცივარი მინდა ვიყიდო.

8. ძალიან მიყვარს მწვანე ლობიო კვერცხი.

9. გუშინ სუპერმარკეტში ვიყავი და ბევრი პროდუქტი იყიდე.

10. ახალი ბაზარი სამსართულიანი.

                                                                         ჩემი ცხოვრების სტილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თითო შეცდომაში დაგაკლდებათ – 
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გაკვეთილი 1 

სავარჯიშო 7

– რა კარგი ხილია, რა ღირს თქვენი ხილი?
–	 რომელი?
– ეს ვაშლი და ფორთოხალი.
–	 ვაშლი	–	კილო	ორი	ლარი;	ფორთოხალი	–	სამი	

ლარი.
– ერთი კილო ფორთოხალი და სამი კილო ვაშლი 

მინდა.
–	 კი,	ბატონო.
– მე ორმოცდაათლარიანი მაქვს. ხურდა გაქვთ?
–	 სხვა	 ფული	 არ	 გაქვთ?	 მე	 მხოლოდ	 ორი	

ოცლარიანი	მაქვს.
– სამწუხაროდ, არ მაქვს! მაშინ კიდევ ნახევარი 

კილო ვაშლიც მომეცით.
– ძალიან	კარგი,	აი,	თქვენი	ხილი	და	ორმოცი	ლარი.
– დიდი მადლობა! 

სავარჯიშო 14

ნიკის	მეგობარი	
ნიკს	 ერთი	 მეგობარი	 ჰყავს,	 მას	 მარკო	 ჰქვია.	
მარკო	 იტალიელია.	 მისი	 დედ-მამა	 და	 და-ძმა	
იტალიაში,	 ფლორენციაში,	 ცხოვრობენ.	 ახლა	
კი	 მარკო	 ამერიკაში,	 ჩიკაგოს	 უნივერსიტეტში,	
სწავლობს.	 მარკო	 მალე	 ჟურნალისტი	 იქნება.	 ის	
იტალიაში	ტელევიზიაში	მუშაობდა.
მარკოს	 ძალიან	 მოსწონს	 უნივერსიტეტი,	
სტუდენტური	ცხოვრება.	საღამოს	ისიც	იტალიურ	
კაფეში	 მუშაობს.	 ამ	 კაფეში	 ერთი	 დღე	 ნიკი	
მუშაობს,	 მეორე	 დღეს	 კი	 –	 მარკო.	 ამ	 კაფეს	
მენეჯერი	მარკოს	ბიძაა.	ის	ხუთი	წელია	ამერიკაში	
ცხოვრობს	 და	 ამ	 კაფეში	 მუშაობს.	 ამერიკელებს	
ძალიან	მოსწონთ	იტალიური	კაფე	და	იტალიური	
საჭმელები.	 ნიკის	 და	 მარკოს	 ბევრი	 მეგობარი	
ჰყავთ	უნივერსიტეტში	და	საღამოს	ისინი	ხშირად	
მოდიან	კაფეში.	
ორშაბათს,	ოთხშაბათს	და	პარასკევს	კაფეში	ნიკი	
მუშაობს.	სამშაბათს,	ხუთშაბათს	და	შაბათს	კი	–	
მარკო.	 კვირას	 ბიჭები	 ხშირად	 მიდიან	 კაფეში,	
მაგრამ	კვირას	ისინი	კაფეს	სტუმრები	არიან.

გაკვეთილი 2

სავარჯიშო 8

– რომელი რაიონიდან ხარ?
–	 ზესტაფონის	რაიონიდან	ვარ.
– რომელ სოფელში ცხოვრობ?
–	 ზესტაფონთან	ახლოს	არის	სოფელი	სვირი.	
– დიდი სოფელია?
–	 ისე	რა.	პატარა	სოფელი	არაა.	დიდი	სოფელია.	
– მთაგორიანი სოფელია?
–	 კი,	მშვენიერი	ქართული	სოფელია.	
– მდინარე არის სოფელში? 

–	 როგორ	არ	არის.	ყვირილა	ჰქვია.	ყვირილა	მთის	
მდინარეა.	 ზაფხულში	 ცივია	 და	 დავდივართ	
მდინარეზე.	ბავშვები	იქ	კარგ	დროს	ვატარებთ.

– კარგია, მიყვარს სოფელი.

სავარჯიშო 12

– მთაში ხარ კიდევ? 
–	 ჯერ	კი,	ალბათ	ხვალ	ვიქნები	ქალაქში.	შენ?
– მე ზღვაზე ვარ. კარგი ამინდია და მთელი დღე 

ვცურავ.
–	 ზღვაზე	სად?	ბათუმში	თუ	ურეკში?
– ბათუმში ორი დღე ვიყავი, ახლა ურეკში ვარ 

ჩემს და-ძმასთან ერთად.
–	 რამდენი	ხანი	იქნებით	ურეკში?
– მე ორი დღე ვიქნები და ჩემები კიდევ ათი დღე 

აქ იქნებიან. 
–	 ამინდი	როგორია?	აქ,	მთაში,	სულ	ნისლიანი	და	

ღრუბლიანი	ამინდებია.
– გუშინ წვიმიანი ამინდი იყო, დღეს არა უშავს. 

ღრუბლიანია, მაგრამ თბილა.
–	 ზღვაზე	იყავი?
– კი, აბა, მთავარია, წვიმა არ იყოს და ზღვა 

ღრუბლიან ამინდშიც მიყვარს.
– მართალი	ხარ,	მეც	მიყვარს	და	მეც	მინდა	თქვენთან.

გაკვეთილი 3

სავარჯიშო 8

– ნატა, შენ ნინოს იცნობ?
–	 არა,	არ	ვიცნობ.	შენი	კლასელია?
– ჰო, ჩემი ახალი კლასელია. იანვრის შემდეგ 

ჩვენს კლასში სწავლობს. 
–	 მართლა?	კარგი	გოგოა?
– კი, ძალიან. ზაფხულში ერთად ვისვენებდით 

ზღვაზე. სახლები გვაქვს ერთ ქუჩაზე.
–	 შენი	ნათესავია?
– არა, ნათესავი არ არის. ჩემი მამიდაშვილების 

მეზობელია.
–	 მშვენიერია.	 ხვალ	 თეკლას	 დაბადების	 დღეზე	

მოდიხარ?
– კი, მოვალ. ნინოც მოდის. შენც მოდიხარ, არა?
–	 კი,	როგორ	არა.	
– კარგია, იქ კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს.

გაკვეთილი 4

სავარჯიშო 8

– როგორ ხარ? როგორ არიან ოჯახში? მუშაობ?
–	 არა	 მიშავს.	 ოჯახშიც	 კარგად	 არიან.	 მე	 არ	

ვმუშაობ,	პენსიაზე	ვარ,	უკვე	პენსიონერი	ვარ.	
– მართლა? უკვე? გაისად მეც პენსიაზე ვიქნები. 
–	 ახლა	ნამდვილი	ბაბუა	ვარ,	მე	და	ლაშა	კვირაში	

სამჯერ	ფეხბურთზე	დავდივართ	და	ეს	ორივეს	
ძალიან	მოგვწონს.

მოსასმენი დავალებების ბეჭდური ვარიანტები
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– ლაშა ახლა რამდენი წლისაა?
–	 ათის.	უკვე	დიდი	ბიჭია,	შავგვრემანი,	ძლიერი,	

კარგი	ფეხბურთელია.	
– ყოჩაღ, ლაშა! ყოჩაღ, ბაბუ! კარგად სწავლობს?
–	 ფეხბურთს	 კარგად	 თამაშობს	 და	 სკოლაშიც	

შესანიშნავად	სწავლობს.	დილიდან	საღამომდე	
ერთად	 ვართ,	 ერთად	 ვსწავლობთ	 და	 ერთად	
ვთამაშობთ.

– ოჰ, შენ დაკავებული ხარ მთელი დღე. არ 
მუშაობ, მაგრამ არც გცალია. 

–	 ჰო,	ჩემი	სამუშაო	ახლა	ასეთია.
– კარგია, ესაა ჩვენი ცხოვრება.

გაკვეთილი 5

სავარჯიშო 8

– გამარჯობათ!
–	 ტურისტული	სააგენტო	„მზერა“	გისმენთ	.
– სტუმარი ჩამოდის ამერიკიდან სამ კვირაში. 

თბილისში იქნება ათი დღე. სად შეიძლება, რომ 
წავიდეთ?

–	 გვაქვს	ქალაქის	ტური	.
– ქალაქის ტურში რა შედის?
–	 ფეხით	 გასეირნება	 ძველ	 თბილისში	 და	

ექსკურსია	ქალაქში	ავტობუსით.	
– ეს ყველაფერი ერთ დღეში?
–	 არა,	ერთი	დღე	უნდა	მხოლოდ	ძველ	თბილისში	

ფეხით	სეირნობას.
– რა ადგილებს ნახულობენ ტურისტები?
–	 ძველ	 თბილისში	 ნახულობენ	 აბონოთუბანს,	

მეიდანს.	 სეირნობენ	 შარდენისა	 და	 ბამბის	
რიგის	ქუჩებში,	 ნახულობენ	სიონის	ეკლესიას,	
სუვენირების	 სალონს,	 შედიან	 ხალიჩების	
მაღაზიაში.	შემდეგ	მიდიან	ვახტანგ	გორგასლის	
ძეგლთან	და	ისვენებენ	იქვე,	მეტეხის	ეკლესიის	
ეზოში.	მერე	ფეხით	ადიან	ნარიყალას	ციხეზე,	
სეირნობენ	 ბოტანიკურ	 ბაღში,	 სადილობენ	
იქვე,	 ქართულ	 რესტორანში,	 და	 გემრიელად	
მიირთმევენ	ქართულ	ტრადიციულ	კერძებს.

– რა კარგია, მომწონს ასეთი გეგმა. გვინდა 
თქვენთან ერთად დროის გატარება. რამდენი 
ხნით ადრე დაგირეკოთ?

–	 თბილისში	როდის	იქნება	თქვენი	სტუმარი?
– მაისის დასაწყისში.
–	 დარეკეთ	 აპრილის	 ბოლოს	 და	 ზუსტ	 დროზე	

შევთანხმდეთ.
– კი, ბატონო, დიდი მადლობა საინტერესო 

ინფორმაციისთვის. შევთანხმდით.
–	 გმადლობთ	ზარისთვის!

გაკვეთილი 6

სავარჯიშო 8

ნინი	 კვირის	 დღეებში	 ადრე	 იღვიძებს,	 დგება	 და	
რვა	 საათზე	 უკვე	 აბაზანაშია.	 რამდენიმე	 წუთის	
განმავლობაში	 შხაპს	 იღებს,	 კბილებს	 იხეხავს,	

თმას	 ივარცხნის.	 ის	 იცვამს,	 მაკიაჟს	 იკეთებს,	
შემდეგ	დედასთან	ერთად	ყავას	სვამს,	საუზმობს	
და	დღის	 გეგმაზე	 საუბრობენ.	რამდენიმე	 წუთის	
შემდეგ	ისინი	ერთად	გადიან	სახლიდან.	
ნინი	 დედასთან	 ერთად	 მიდის	 მანქანით	
უნივერსიტეტამდე,	 შედის	 ლექციებზე,	 ჩადის	
ბიბლიოთეკაში,	 ეზოში,	 შესვენებაზე	 ადის	
უნივერსიტეტის	 კაფეში	 და	 იქ	 საუზმობს	
მეგობრებთან	 ერთად.	 ლექციების	 შემდეგ	 ხან	
ცეკვაზე	მიდის,	ხან	ცურვაზე.	საღამოს	დედასთან	
ერთად	მიდის	სახლში.
სამზარეულოში	 დედა	 და	 შვილი	 ერთად	
სადილობენ,	 მერე	 ტელევიზორს	 უყურებენ	 და	
საუბრობენ	 დღის	 ამბების	 შესახებ.	 ნინის	 დედა	
ადრე	იძინებს	და	ადრეც	დგება.	ნინი	კი	საღამოს,	
გვიან,	 კითხულობს,	 წერს	 და	 მეცადინეობს.	 მას	
უყვარს	ღამე	მეცადინეობა.

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

სავარჯიშო 6

1. საქართველო	ლამაზი	და	მთაგორიანი	ქვეყანაა.
2. მალე	ნათიას	დაბადების	დღე	იქნება.
3. სამზარეულოს	გვერდით	დიდი	სააბაზანოა.
4. ელენე	 პატარაა	 და	 ცოტა	 ხნის	 წინ	 დაიწყო	

ლაპარაკი.
5. ხშირად	დავდივართ	 კაფეში,	 ხან	 ყავას	და	 ხან	

ჩაის	ვსვამთ.
6. სამსახურიდან	 ცურვაზე	 ფეხით	 ხუთ	 წუთში	

მივდივარ.
7. საღამოს	 მთელი	 ოჯახი	 ტელევიზორთან	

ატარებს.
8. მე	და	დედას	 ძალიან	 გვიყვარს	 ხელოვნება	და	

ახლაც	გამოფენაზე	მივდივართ.
9. რუსთაველის	 გამზირი	 თბილისის	 მთავარი	

ქუჩაა.	
10. საქართველოს	დასავლეთით	შავი	ზღვაა.

გაკვეთილი 7

სავარჯიშო 8

– სახლში არაფერი არ გვაქვს. ან ბაზარში 
წავიდეთ, ან სუპერმარკეტში.

–	 ბევრი	რამე	გინდა	იყიდო?
– კი, ბევრი რამე მინდა. არც ბოსტნეული არ 

გვაქვს და არც ხილი.
–	 დრო	არ	მაქვს	და,	ბაზარში	არა	და	სუპერმარ-

კეტში	წავიდეთ.
– კარგი, სუპერმარკეტში წავიდეთ, იქ ყველაფერია.
–	 ხორცი	 გუშინ	 ვიყიდე.	 რას	 გააკეთებ?	 რა	

ვიყიდოთ	 სტუმრებისთვის?	 შაბათს	 ჩვენთან	
ნათიას	ინგლისელი	მეგობარი	კაროლინა	მოდის.

– მართლა? მაშინ სალათის მასალა ვიყიდოთ, მე 
სალათებს გავაკეთებ, მწვადს შენ შეწვავ; ხაჭაპური 
და ლობიანი სახაჭაპურეში შევუკვეთოთ. ხილიც 
ვიყიდოთ და სადილისთვის საკმარისია.
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 ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

–	 მშვენიერია,	 ნამცხვარი	 და	 ხილი	 იქნება	 ჩვენი	
დესერტი.	სახლში	ყავა	ან	ჩაი	გვაქვს?

– კი, კარგი ყავა მაქვს და ქართული შავი ჩაი 
„გურიელი“.

–	 კეთილი.	წავედით	სუპერმარკეტში.	ხუთ	წუთში	
გავიდეთ.

– ახლავე, მოვდივარ, ორ წუთში მზად ვიქნები.
–	 კარგი.

გაკვეთილი 8

სავარჯიშო 8

– ბოდიში, ჩემი ინტერნეტბანკი არ მუშაობს. 
–	 რატომ?	 ახლავე	 ვნახავ.	 თქვენი	 პირადობის	

მოწმობა,	თუ	შეიძლება!
– ინებეთ.
–	 აქ	 ყველაფერი	 კარგადაა.	 შეიძლება	 თქვენს	

ინტერნეტს	ჰქონდა	პრობლემა.	
– ალბათ, ახლა აქ შეიძლება გაზის და სინათლის 

ფული გადავიხადო?
–	 დიახ,	რა	თქმა	უნდა.
– აბონენტის ნომერი?
– 47 85 963.	
– თქვენს ანგარიშზე 120 ლარია.
–	 ეს	გაზის	ფულია,	შვილო?
– დიახ. 
–	 ნახეთ,	 ტელეფონის	 და	 სინათლის	 ფული	

რამდენია?
– ტელეფონის – 57 ლარი, სინათლის – 93 ლარი.
–	 სულ	270	ლარი?
– დიახ, სულ 270 ლარია ყველაფერი: სინათლე, 

გაზი და ტელეფონი.
–	 ინებეთ	ფული!
– აქ მოაწერეთ ხელი.

გაკვეთილი 9

სავარჯიშო 8

– როგორ ხარ, ყელი ისევ გტკივა?
–	 ცოტა	კიდევ	მტკივა,	მაგრამ	არ	მახველებს.
– სიცხე გაქვს?
–	 სიცხე	37, 5	მაქვს.	მაღალი	სიცხე	არაა.	
– სიცხე არაა მაღალი, მაგრამ სამი დღეა დაბალი 

სიცხე გაქვს და ექიმს უნდა დავურეკოთ. 
ფილტვების პრობლემა არ იყოს. დაბალი სიცხე 
უფრო ცუდია.

–	 არ	მინდა	ექიმი,	წამლებს	ვსვამ	და	ხვალ	კარგად	
ვიქნები.

– კარგი, ვნახოთ, დღეს საღამოს როგორ იქნები 
და ხვალ დილით ექიმთან დავრეკავ.

–	 თავი	გტკივა?
– არა, თავი არ მტკივა, ცოტა მუცელი მტკივა. 
–	 მუცელი	რატომ	გტკივა?	საჭმელი	ჭამე?
– კი, ვჭამე.
–	 აქ	არის	ვიტამინები.	სვამ?
– კი, კი, ვსვამ, წამლებსაც და ვიტამინებსაც.

–	 ვიტამინებს	რამდენჯერ	სვამ?	დღეში	ერთხელ	
თუ	ორჯერ?

– წამლებს დღეში სამჯერ ვსვამ, ვიტამინებს – 
დღეში ერთხელ, დილას, ჭამის შემდეგ.

–	 კარგია.	 ხვალ	 თუ	 ისევ	 ავად	 იქნები,	 ექიმთან	
დავრეკოთ	და	კლინიკაში	წავიდეთ.

– კარგი.

გაკვეთილი 10

სავარჯიშო 8

– ეს ტახტი და სავარძლები რა ღირს?
–	 ერთად	ათას	ოთხასი	ლარი.
– სადაურია?
–	 ჩეხურია.	ძალიან	რბილი	და	სასიამოვნო	ავეჯია.
– კარგია, ადრე ვნახე თქვენთან ლამაზი სავარძ-

ლები, მაგრამ მაგარი იყო და ამიტომ არ ვიყიდე.
–	 დაბრძანდით,	ნახეთ,	ძალიან	რბილი,	კომფორ-

ტული	და	სასიამოვნო	ავეჯია.	
– კი, მომწონს. სხვა ფერი გაქვთ?
–	 თქვენ	რა	ფერი	გინდათ?	
– ყავისფერი მომწონს, მაგრამ ნაცრისფერიც 

შეიძლება. ეს ღია ფერია, მე მუქი მინდა.
–	 მუქი	 ფერი	 ახლა	 არ	 გვაქვს,	 ეს	 არის	 ბოლო,	

მეტი	 არ	 გვაქვს,	 მაგრამ	 ახალი	 ავეჯი	 ჩამოვა	
ერთ	კვირაში.

– მაშინ ერთ კვირაში მოვალ. აქ ვარდისფერი 
საწოლები ვნახე ბავშვებისთვის. კიდევ გაქვთ?

–	 დიახ,	მობრძანდით	და	ნახეთ.	კარგი	საწოლებია,	
გერმანულია	 და	 ოცდაათი	 პროცენტი	 აქვს	
ფასდაკლება.

– მართლა? ერთი კვირის წინ ვნახე და ძალიან 
მომეწონა.

–	 იყიდეთ	 ახლა,	 კარგი	 ფასი	 აქვს.	 კმაყოფილი	
იქნებით.

– ფასიც და ხარისხიც მომწონს, ვყიდულობ. 
–	 კარგი	 არჩევანია,	 გილოცავთ.	 სალაროში	

გადაიხადეთ,	მშვიდობაში!

გაკვეთილი 11

სავარჯიშო 8

– გამარჯობათ.
–	 საღამო	მშვიდობისა,	გისმენთ!
– ღვინო მინდა ვიყიდო.
–	 რომელი	ღვინო	გნებავთ?	შავი	თუ	თეთრი?
– ერთი ბოთლი შავი მინდა, ერთი – თეთრი. 
–	 როგორი	 ღვინო	 მოგწონთ:	 მშრალი,	 ნახევრად	

მშრალი	თუ	ტკბილი?	
– იცით, ტკბილი ღვინო არ მიყვარს, ნახევრად 

ტკბილი მირჩევნია. 
–	 წითელი	 ღვინო	 გნებავთ?	 გვაქვს	 მშრალი	

საფერავი,	 ნახევრად	ტკბილი	უსახელაური	და	
ხვანჭკარა.

– ძალიან კარგი, მომეცით ერთი ბოთლი ნახევრად 
ტკბილი უსახელაური. რომელი თეთრი ღვინო 
გაქვთ?
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–	 გვაქვს	 მშრალი	 რქაწითელი,	 თეთრი	 ღვინო	 და	
ცოლიკაური.

– ვიცი, რქაწითელი კარგი ღვინოა. ცოლიკაური 
როგორი ღვინოა?

–	 ცოლიკაურიც	 მშვენიერი	 ქართული	 ღვინოა,	
ღია	ოქროსფერი,	სასიამოვნო	მომჟავო	გემოთი,	
ფორთოხლისა	და	გრეიპფრუტის	არომატით.	

– ალბათ კარგი ღვინოა ცოლიკაური, მაგრამ მე არ 
ვიცი მისი გემო. 

–	 გინდათ	გასინჯოთ?	აი,	ინებეთ.
– მართლაც ლამაზი ფერისაა და სასიამოვნო 

სურნელიც აქვს. კარგი ღვინოა. მომეცით ერთი 
ბოთლი რქაწითელი, ერთიც ცოლიკაური და 
ერთი ბოთლი უსახელაურიც.

–	 კარგი	არჩევანია.	ინებეთ.	
– აი, აიღეთ ფული. დიდი მადლობა! 
–	 ინებეთ	ხურდა,	გემრიელად	მიირთვით	და	კიდევ	

მობრძანდით	ჩვენთან!

გაკვეთილი 12

სავარჯიშო 8

– მე ვიცი, რომ ქართულ სუფრაზე მთავარი 
თამადაა. ჩვენს სუფრაზე თამადა ვინ იქნება?

–	 ბიძაჩემი	დღეს	ჩვენი	 მასპინძელია	და	თამადაც	
ის	იქნება.

– კარგი თამადაა ბიძაშენი?
–	 ქუთაისში	 ცნობილი	 თამადაა:	 მხიარულია,	

კარგად	საუბრობს	და	იუმორიც	კარგი	აქვს.
–	 მე ვიცი, რომ ქართულ სუფრას თავისი წესები 

აქვს. როგორია ეს წესები?
–	 ჰო,	ქართულ	სუფრას	მართლაც	აქვს	წესები.	მე	

უკვე	ვიცი	ეს	წესები	და	ტრადიციები,	მამაჩემიც	
კარგი	თამადაა.	

– ყველა კაცი კარგი თამადაა? ყველამ იცის 
სადღეგრძელოები?

–	 არა,	 ყველა	 კარგი	 თამადა	 არ	 არის.	 კარგმა	
თამადამ	 იცის	ტრადიციული	და	ორიგინალური	
სადღეგრძელოები.

– ანა, რა არის პირველი სადღეგრძელო?
–	 პირველი	 სადღეგრძელო	 უფლისაა,	 მეორე	

სადღეგრძელო	კი	–	იუბილარის	ან	ოჯახის.	
– ყველა სადღეგრძელო იცი?
–	 ისე	 რა,	 თითქმის	 ყველა	 ვიცი.	 ხშირად	 ვარ	

ქართულ	სუფრაზე.
– მერე რა სადღეგრძელოებია?
–	 სამშობლოს,	 მშობლების,	 დედმამიშვილების,	

ბებია-ბაბუის,	 წინაპრების,	 გარდაცვლილების,	
შემდეგ	 სიცოცხლის	 ან	 ბავშვების,	 მერე	
მეგობრობის,	ნათესავების,	სიყვარულის	და	ა.შ.

– ბოლო სადღეგრძელო რა არის? 
–	 ბოლოს	სვამენ	ისევ	ოჯახის	სადღეგრძელოს.
– როგორ მინდა მეც ვისწავლო ეს სადღეგრძე-

ლოები და კარგი თამადა ვიყო.
–	 თუ	 კიდევ	 დიდხანს	 იქნები	 საქართველოში,	

კარგი	თამადაც	მალე	იქნები.

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

სავარჯიშო 6

1. საქართველო	ხილით	და	ბოსტნეულით	მდიდარი	
ქვეყანაა.

2. ცოლ-ქმრის	 ბინა	 ახალ	 თერთმეტსართულიან	
სახლშია	მეხუთე	სართულზე.

3. ხანდახან	 მეგობრები	 ერთად	 ყიდულობენ	
კახეთში	 რამდენიმე	 ტონა	 ყურძენს	 და	 ერთად	
წურავენ	ღვინოს.

4. ბანკის	 სათავო	 ოფისი	 ბევრ	 კულტურულ	 და	
მუსიკალურ	ღონისძიებას	მასპინძლობს.

5. გელათის	 აკადემია	 უძველესი	 ქართული	
სასწავლებელია	და	დაარსდა	1106	წელს.

6. ღვინის	 ფესტივალზე	 მრავალი	 კომპანია	
მონაწილეობს,	 ასევე	 ბევრია	 ოჯახური	 და	
მარნის	ღვინოები.

7. ოჯახს	ძალიან	მოსწონს	ღია	და	ნათელი	ფერები	
და	ამიტომ	საძინებელი	ღია	ვარდისფერი	უნდა	
იყოს.

8. აკადემიის	 სასწავლო	 პროგრამაში	 იყო:	
გეომეტრია,	არითმეტიკა,	მუსიკა,	ფილოსოფია,	
გრამატიკა	და	ასტრონომია.	

9. თანამედროვე	ადამიანი	მუდამ	დაკავებულია	და	
ბაზარში	ხშირად	ვერ	დადის.	

10. თიბისი	 ბანკის	 საწყისი	 კაპიტალი	 ხუთასი	
დოლარი	იყო.
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2.

1. თბილისის რუკა
2. აფრიკის კონტინენტი
3. სკოლის კომპიუტერი
4. ელენეს ნომერი
5. დავითის დეიდა
6. ეკონომიკის ფაკულტეტი
7. ოსლოს უნივერსიტეტი
8. მეგობრის მანქანა
9. მდინარის წყალი
10. ტაქსის მძღოლი

3.

ნახატი 1−დიალოგი დ (ქუჩაში)
ნახატი 2−დიალოგი ბ (სკოლაში)
ნახატი 3−დიალოგი ა (ავტობუსში)
ნახატი 4−დიალოგი გ (ამინდის შესახებ)

4.

6.ა.

იტალიურ კაფეში ვმუშაობ.
უნივერსიტეტში ვსწავლობ.
ეკონომიკის ფაკულტეტზე ვსწავლობ.
ძალიან ბედნიერი ვარ.
ბევრი მეგობარი მყავს.
სტუდენტური ცხოვრება ძალიან მომწონს.
ენების სწავლა ჩემი ჰობია.
ქალაქის ცენტრში დიდი ბინა მაქვს.
მე მათი ხშირი სტუმარი ვარ.
სკაიპის ქართველი მეგობარი მყავს.
ჩვენ სკაიპის მეგობრები ვართ.

7.

 – რა კარგი ხილია, რა ღირს თქვენი ხილი?
 – რომელი?
 – ეს ვაშლი და ფორთოხალი.
 – ვაშლი – კილო ორი ლარი; ფორთოხალი – სამი 

ლარი.
 – ერთი კილო ფორთოხალი და სამი კილო ვაშლი 

მინდა.
 – კი, ბატონო.
 – მე ორმოცდაათლარიანი მაქვს. ხურდა გაქვთ?
 – სხვა ფული არ გაქვთ? მე მხოლოდ ორი 

ოცლარიანი მაქვს.

 – სამწუხაროდ, არ მაქვს! მაშინ კიდევ ნახევარი 
კილო ვაშლიც მომეცით.

 – ძალიან კარგი, აი, თქვენი ხილი და ორმოცი 
ლარი.

 – დიდი მადლობა!

9.

11.

ქმარ-შვილი
ცოლ-ქმარი
დედა-შვილი
და-ძმა
ბებია-ბაბუა

12.

 – ნანა, შენ ხარ? გამარჯობა!
 – კი, მე ვარ. როგორ ხარ, მარი?
 – არა მიშავს, კარგად. შენ?
 – მეც კარგად. რა არის შენკენ ახალი?
 – ხვალ სკოლაში ქართულში ტესტი მაქვს.
 – იცი ყველაფერი?
 – დღეს ვსწავლობ.
 – ვინ არის სახლში?
 – დედაჩემი ბაზარშია, მამაჩემი კი ქუთაისში 

წავიდა. სახლში მე და ჩემი მეგობრები ვართ და 
ტესტებს ვსწავლობთ.

 – დედა როდის იქნება სახლში?
 – არ ვიცი, ალბათ, საღამოს იქნება.
 – კარგი, მერე დავრეკავ.
 – კი, ბატონო.

13.

14.

პასუხები

გაკვეთილი 1

ჩემი ქართველი მეგობარი

1. − √
2. − ×

3. − ×
4. − ×

5. − ×
6. − √

7. − √
8. − √

9. − ×
10. − ×

1. მაღაზიაში
2. უნივერსიტეტში
3. ფაკულტეტზე
4. ბაღში
5. სახლში

6. ცენტრში
7. საქართველოში
8. ფაკულტეტზე
9. სპეციალობაზე
10. ბაზარში

ბიძაჩემი
დედაქალაქი
დედაშენი
მამიდათქვენი
ბაბუამისი

მამაჩემი
დედისერთა
ბებიამისი
დედათქვენი
ბიძათქვენი

1. გერმანული
2. ლიტვური
3. თურქული
4. ჩინური
5. იტალიური

6. ამერიკელი
7. ესპანელი
8. ფრანგული
9. ინდური
10. ქართული
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გაკვეთილი 2

ცოტა რამ საქართველოს შესახებ

4.

ნახატი ა (ოთახში) – დიალოგი 3
ნახატი ბ (კაფეში) – დიალოგი 1
ნახატი გ (ბულვარში) – დიალოგი 2
ნახატი დ (ზღვაზე) – დიალოგი 4

5.

7.

მთა და ზღვა ერთადაა.
საქართველოს დასავლეთით შავი ზღვაა.
მშვენიერი ბულვარია.
ქალაქთან ახლოსაა.
თბილისის გარშემოა / შუაშია.
ქალაქის შუაშია / გარშემოა.
სანაპირო ქვიშიანია.
ხშირად ჩამოდიან.
ძველი კულტურის ქვეყანაა კავკასიაში.
თბილი და კარგი ხალხია.
თბილისი საქართველოს დედაქალაქია.
კარგ დროს ვატარებთ.
ავტობუსით წავიდეთ.

8.

 – რომელი რაიონიდან ხარ?
 – ზესტაფონის რაიონიდან ვარ.
 – რომელ სოფელში ცხოვრობ?
 – ზესტაფონთან ახლოს არის სოფელი სვირი.
 – დიდი სოფელია?
 – ისე რა. პატარა სოფელი არაა. დიდი სოფელია.
 – მთაგორიანი სოფელია?
 – კი, მშვენიერი ქართული სოფელია.
 – მდინარე არის სოფელში?
 – როგორ არ არის. ყვირილა ჰქვია. ყვირილა 

მთის მდინარეა. ზაფხულში ცივია და 
დავდივართ მდინარეზე. ბავშვები იქ კარგ 
დროს ვატარებთ.

 – კარგია, მიყვარს სოფელი.

12.

 – მთაში ხარ კიდევ?
 – ჯერ კი, ალბათ, ხვალ ალბათ ვიქნები ქალაქში. 

შენ?
 – მე ზღვაზე ვარ. კარგი ამინდია და მთელი დღე 

ვცურავ.
 – ზღვაზე სად? ბათუმში ხარ თუ ურეკში?
 – ბათუმში ორი დღე ვიყავი, ახლა ურეკში ვარ ჩემს 

და-ძმასთან ერთად.
 – რამდენი ხანი იქნებით ურეკში?
 – მე ორი დღე ვიქნები და ჩემები კიდევ ათი დღე 

აქ იქნებიან.
 – ამინდი როგორია? აქ, მთაში, სულ ნისლიანი და 

ღრუბლიანი ამინდებია.
 – გუშინ წვიმიანი ამინდი იყო, დღეს არაუშავს. 

ღრუბლიანია, მაგრამ თბილა.
 – ზღვაზე იყავი?კი, აბა, მთავარია, წვიმა არ იყოს 

და ზღვა ღრუბლიან ამინდშიც მიყვარს.
 – მართალი ხარ, მეც მიყვარს და მეც მინდა 

თქვენთან.

13.

1. ურეკში
2. პარკში; ფეხით
3. თოვლიანი
4. თბილისთან
5. ორშაბათიდან შაბათამდე
6. ხაჭაპურთან
7. კავკასიის სამხრეთით
8. მაგიდაზე
9. მეგობრებთან
10. თორნიკესთან ამერიკაში; სკაიპით

14.

2. ტურისტებს განსაკუთრებით მოსწონთ 
საქართველოს მთაგორიანი ბუნება.

3. საქართველოს დასავლეთით არის: რაჭა, 
ლეჩხუმი, იმერეთი, გურია. აღმოსავლეთით კი − 
თუშეთი, ხევსურეთი, ფშავი, ხევი.

4. ბოტანიკური ბაღი არის ბათუმში და თბილისშიც.
5. აჭარაში საინტერესოა ქალაქი ბათუმი და მის 

გარშემო ბუნება. აჭარაში ასევე არის მშვენიერი 
ბოტანიკური ბაღი.

6. ზამთარში ბევრი ტურისტია გუდაურსა და 
ბაკურიანში

7. თბილისში არის კუს ტბა და ლისის ტბა.
8. თბილისში ერთადაა ევროპული და აზიური 

სტილი.

1. ღრუბლიანი
2. მთვარიანი
3. ვარსკვლავებიანი
4. წვიმიანი
5. თოვლიანი

6. ქარიანი
7. ქვიანი
8. ტყიანი
9. ქვიშიანი
10. ნისლიანი
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 ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

3.

4.

7.

8.

 – ნატა, შენ ნინოს იცნობ?
 – არა, არ ვიცნობ. შენი კლასელია?
 – ჰო, ჩემი ახალი კლასელია. იანვრის შემდეგ ჩვენს სკოლაში სწავლობს.
 – მართლა? კარგი გოგოა?
 – კი, ძალიან. ზაფხულში ერთად ვისვენებდით ზღვაზე. სახლები გვაქვს ერთ ქუჩაზე.
 – შენი ნათესავია?
 – არა, ნათესავი არ არის. ჩემი მამიდაშვილების მეზობელია.
 – მშვენიერია. ხვალ თეკლას დაბადების დღეზე მოდიხარ?
 – კი, მოვალ. ნინოც მოდის. შენც მოდიხარ, არა?
 – კი, როგორ არა.
 – კარგია, იქ კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს.

13.

14.

1. ბიძას ახალი სახლი აქვს დიდუბეში, სტადიონთან ახლოს.
2. სახლს აქვს 3 სადაბრაზო, ისინი ცხოვრობენ მესამე სადარბაზოში.
3. მეოთხე სართულზე.

გაკვეთილი 3

როგორ ცხოვრობენ საქართველოში

1. სეირნობს
2. მოსწონს
3. გავატარებთ

4. მივდივართ
5. დაურეკავენ
6. გავისეირნებ

7. იხდის
8. ისვენებს
9. ვსეირნობთ

10. ატარებენ
11. ატარებდნენ
12. ატარებს

1. იხდის
2. ისვენებს
3. ურეკავს

4. მოსწონთ
5. მივდივართ
6. გავატარებთ

7. გავისეირნეთ
8. ატარებენ
9. ვსადილობდით

10. მოსწონთ
11. სეირნობა
12. ვიხდი

ნახატი I 
1 –  იცი, მე ვიცნობ შენს დეიდაშვილს.
11 –  აბა, რა...
3 –  ნათიას.
8 –  იცი, შაბათს ნათიას დაბადების დღეა.
5 –  ჩემს უნივერსიტეტში სწავლობს. ლამაზი და 

კეთილი გოგოა.
12 –  შაბათამდე.
2 –  მართლა, რომელ დეიდაშვილს?
9 –  კი, ვიცი, რესტორანშია და მეც ვიქნები იქ.
10 –  მშვენიერია, კარგ დროს გავატარებთ იქ.
7 –  არა, ნათია ჩემთან ერთად არაა. ის 

ეკონომიკურზე სწავლობს და მე ბიზნესის 
ფაკულტეტზე ვარ, მაგრამ ბიბლიოთეკაში 
ხშირად ვართ ერთად.

4 –  საიდან იცნობ?
6 –  ჰო, კარგია. შენი მეგობარია? შენთან ერთად 

სწავლობს?

ნახატი II
1 –  უკაცრავად, თავისუფალი ხართ?
14 –  აა, საბურთალოზე?
3 –  დიღომში, ახალ რესტორანში.
2 –  დიახ. სად მიდიხართ?
7 –  რესტორანი "სავანე". ახალია.
4 –  სად არის ზუსტად?
10 –  რვა ლარი, მაგრამ თუ დარეკავთ, მაშინ ექვსი 

ლარი. აი, ჩვენი ტელეფონის ნომერი, აიღეთ 
და დარეკეთ. ტაქსი მაქსიმუმ ათ წუთში მოვა.

6 –  არ ვიცი, სად არის. რა ჰქვია?
9 –  რა ღირს თქვენთან მგზავრობა?
11 –  რა კარგია, დაბადების დღის შემდეგ დავრეკავ.
8 –  კარგი, წავიდეთ.
13 –  კანდელაკის ქუჩაზე.
12 –  კი, ბატონო. ჩვენ მთელი ღამე ვმუშაობთ. მერე 

სად მიდიხართ?
15 –  დიახ.
16 –  კარგი, მგზავრობა ექვსი ლარი ღირს.
5 –  დიღმის ბოლოს. "კრუიზის" შემდეგ.

2. ჩვენთან ერთად.
3. ლამაზ ქალაქში.
4. ოჯახის წევრებთან ერთად.

5. სამზარეულოს გვერდით.
6. გემრიელი საჭმელი.
7. კარგი დროის გატარება.

8. ქალაქის გარშემო.
9. ფართო აივანზე.
10. 
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გაკვეთილი 4

ჩვენი ნაცნობები
3.

5.

6.

7.

8.

 – როგორ ხარ? როგორ არიან ოჯახში? მუშაობ?
 – არა მიშავს. ოჯახშიც კარგად არიან. მე არ ვმუშაობ, პენსიაზე ვარ, უკვე პენსიონერი ვარ.
 – მართლა? უკვე? გაისად მეც პენსიაზე ვიქნები.
 – ახლა ნამდვილი ბაბუა ვარ, მე და ლაშა კვირაში სამჯერ ფეხბურთზე დავდივართ და ეს ორივეს ძალიან მოგვწონს.
 – ლაშა ახლა რამდენი წლისაა?
 – ათის. უკვე დიდი ბიჭია, შავგრემანი, ძლიერი, კარგი ფეხბურთელია.
 – ყოჩაღ, ლაშა! ყოჩაღ, ბაბუ! კარგად სწავლობს?
 – ფეხბურთს კარგად თამაშობს და სკოლაშიც შესანიშნავად სწავლობს. დილიდან საღამომდე ერთად 

ვართ, ერთად ვსწავლობთ და ერთად ვთამაშობთ.
 – ოჰ, შენ დაკავებული ხარ მთელი დღე. არ მუშაობ, მაგრამ არც გცალია.
 – ჰო, ჩემი სამუშაო ახლა ასეთია.
 – კარგია, ესაა ჩვენი ცხოვრება. 

12.

14.

1. ბირგიტი 50 წლის გერმანელი ქალია.
2. ბირგიტი პირველად ათი წლის წინ ჩამოვიდა თბილისში.
3. მისი მეგობარი არის ირინე. ის უნივერსიტეტის პროფესორია.
4. ბირგიტი ბევრ ადამიანს იცნობს საქართველოში. ერთი ჟურნალისტი ბირგიტის ძველი ნაცნობია. მას ლიკა ჰქვია.
5. ირინე უნივერსიტეტში მუშაობს. ის ძალიან ლამაზი ქალია. მას ჰყავს გასათხოვარი გოგონა და ორი ბიჭი.
6. ბირგიტის ძველი ნაცნობი ჟურნალისტია. მას ლიკა ჰქვია. ის ახლა არ მუშაობს.
7. ნოდარი ეკონომისტია. ეკონომიკა და ჟურნალისტიკა მისი საყვარელი საქმეა.
8. ტრენინგი დაიწყეს თორმეტ მაისს.
9. ტრენინგი საქართველოს ეკონომიკის შესახებაა.
10. სულ ათი წევრია.

1. გავისეირნებთ
2. იმუშავა

3. იმუშავებს
4. ვიყავი

5. ვართ
6. ლაპარაკობს

7. სწავლობს
8. ვარ

9. მიყვარს
10. ცხოვრობს

1. გასათხოვარი
2. ქორწილი

3. საყვარელი
4. ძლიერი

5. ქერა
6. ღარიბი

7. უმცროსი
8. წყნარი

9. ჭკვიანი
10. ცოლიანი

1. იწყებს
2. დარეკავს

3. ვისწავლით
4. თამაშობს

5. კითხულობს
6. წერს

7. დამირეკა
8. ვითამაშე

9. ვსწავლობდი
10. მუშაობს

22 – ოცდამეორე
13 – მეცამეტე
130 – ას ოცდამეათე
90 – ოთხმოცდამეათე

17 – მეჩვიდმეტე
46 – ორმოცდამეექვსე
77 – სამოცდამეჩვიდმეტე
28 – ოცდამერვე

35 – ოცდამეთხუთმეტე
82 – ოთხმოცდამეორე
154 – ას ორმოცდამეთოთხმეტე

1. სტუმრად ვიყავი.
2. სკოლის პერიოდში.
3. ჩემთან წავიდეთ.

4. ჩემო ნინუცა.
5. დიდი ხნის წინ.
6. დედას ჰგავს.

7. კარგად ლაპარაკობს.
8. ლაპარაკობს ქართულად.
9. კარგად ვარ.

10. ბედნიერად ხართ.

4. მათი ბინა დიდი და ნათელია.
5. ყველაზე დიდია ბიცოლას ოთახი.
6. კაბინეტი ძალიან კარგია, იქ ბევრი წიგნია, 

ასევე ორი მაგიდა და ორი კომპიუტერია.

7. სამზარეულო დიდია და მდებარეობს სასადილო 
ოთახის გვერდით.

8. ბიძაშვილები სწავლობენ უნივერსიტეტში.
9. დიდი,ორსართულიანი სახლია.
10. ოჯახი ზაფხულში ისვენებს ბათუმში.
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3.

4.

ეს თბილისის უდიდესი საკონცერტო დარბაზია. 1

ეს დიდი მეფის, ვახტანგ გორგასლის, ძეგლია. 7

ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. 5

ეს დიდი ქართველი პოეტის, შოთა რუსთაველის, ძეგლია. 3

ეს მსოფლიოში ცნობილი რუსთაველის თეატრის შენობაა. 2

ეს ჭრელი აბანოა. 8

ეს საქართველოში უდიდესი ეკლესიაა. მას დიდი სამების ტაძარი ჰქვია. 6

ეს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრია. 4

5.

6.

7.

8. 

 – გამარჯობათ!
 – ტურისტული სააგენტო "მზერა" გისმენთ.
 – სტუმარი ჩამოდის ამერიკიდან სამ კვირაში. თბილისში იქნება ათი დღე, სად შეიძლება, რომ წავიდეთ?
 – გვაქვს ქალაქის ტური.
 – ქალაქის ტურში რა შედის?
 – ფეხით გასეირნება ძველ თბილისში და ექსკურსია ქალაქში ავტობუსით.
 – ეს ყველაფერი ერთ დღეში?
 – არა, ერთი დღე უნდა მხოლოდ ძველ თბილისში ფეხით სეირნობას.
 – რა ადგილებს ნახულობენ ტურისტები?
 – ძველ თბილისში ნახულობენ აბანოთუბანს, მეიდანს. სეირნობენ შარდნისა და ბამბის რიგის 

ქუჩებში, ნახულობენ სიონის ეკლესიას, სუვენირების სალონს, შედიან ხალიჩების მაღაზიაში. 
შემდეგ ფეხით მიდიან გორგასლის ძეგლთან და ისვენებენ იქვე, მეტეხის ეკლესიის ეზოში. მერე 
ფეხით ადიან ნარიყალას ციხეზე, სეირნობენ ბოტანიკურ ბაღში, სადილობენ იქვე, ქართულ 
რესტორანში, და გემრიელად მიირთმევენ ქართულ ტრადიციულ კერძებს. 

 – რა კარგია, მომწონს ასეთი გეგმა. გვინდა თქვენთან ერთად დროის გატარება. რამდენი ხნით ადრე დაგირეკოთ?

გაკვეთილი 5

უცხოელი სტუმარი თბილისში

1. დაინახა
2. ნახავენ

3. ნახა
4. დარჩა

5. ვიყავით
6. გავისეირნეთ

7. ჩამოდის
8. ვჭამე

9. ვიყავი
10. მაქვს

1. მივალ
2. მიდიხარ
3. მივლენ

4. მივლენ
5. მივედით
6. მივალთ

7. მიდიხართ
8. მივედი
9. მიდიან

10. მივიდა
11. მივიდნენ
12. მივიდა

1. უდიდესი
2. უძველესი

3. უახლესი
4. უმაღლესი

5. უგემრიელესი
6. უმშვენიერესი

7. უჭკვიანესი
8. უღარიბესი

9. უმდიდრესი
10. უძლიერესი

1. ყველაფერი ქართულია.
2. ტრადიციული და გემრიელი საჭმელია. 
3. ვერ ნახავ.
4. რა კარგია.
5. დიდი სიამოვნებით.
6. აუცილებლად წავიდეთ.

7. ორ კვირაში.
8. დედასთან ერთად.
9. ტბის ირგვლივ.
10. ცნობილია აბანოებით.
11. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე
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 – თბილისში როდის იქნება თქვენი სტუმარი?
 – მაისის დასაწყისში.
 – დარეკეთ აპრილის ბოლოს და ზუსტ დროზე შევთანხმდეთ.
 – კი, ბატონო, დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. შევთანხმდებით.
 – გმადლობთ ზარისთვის.

9.

12.

14.

1. ძველ თბილისში სტუმრებს ყოველთვის აინტერესებთ ცნობილი გოგირდის აბანოები.
2. გოგირდს.
3. აბანოები.
4. აბანოში მუშაობს მექისე.
5. იმიტომ, რომ აქ ბუნებრივი თბილი წყლებია.
6. სამოცდახუთი.
7. ერთ – ერთი უძველესი უბანია აბანოთუბანი. ახლა ეს ადგილი ძველი თბილისის ცენტრშია.
8. აქ აღმოსავლური არქიტექტურის შენობებია.
9. კარგად ატარებენ დროს.

გაკვეთილი 6

ჩემი ერთი დღე
4.

მე – მივდივარ, მოვდივარ, შევდივარ, გამოვდივარ, ავდივარ, ჩავდივარ, გადავდივარ.
ის – მიდის, მოდის, შედის, გამოდის, ადის, ჩადის, გადადის.

5.

7.

14. 

1. ნათიას ახალ სახლში აქვს ბინა და იქ ქმართან ერთად ცხოვრობს.
2. მის ქმარს სანდრო ჰქვია.
3. მათ მეზობლად მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს.
4. ნათიას სამზარეულო დიდი და ნათელია. ის ღია ფერისაა.
5. ნათიას დაბადების დღეა და სანდროს საჩუქარია მაგიდაზე.
6. ყვავილები და ლამაზი ყავის ჭიქები, რადგან ნათიას უყვარს ლამაზი ნივთები და თურქული ყავა.
7. მას ლამაზი ნივთები აქვს სამზარეულოში.
8. ნათიამ და სანდრომ სტუმრებისათვის ბევრი რამ გუშინ გააკეთეს. დღესაც სადილს ერთად ამზადებენ. 
9. სანდროს ცხარე საჭმელი მოსწონს, ნათიას კი არ მოსწონს მჟავე, ცხარე და მარილიანი საჭმელი.
10. სასტუმრო ოთახში.

1. სად
2. რამდენჯერმე

3. რომელი
4. როგორმე

5. სადმე
6. რამდენი

7. ვინ
8. რამდენჯერ

9. რამე
10. რამდენიმე

1. ჩამოდიან
2. ჩამოვიდა

3. ჩამოვლენ
4. ჩამოვალთ

5. ჩამოვლენ
6. ჩამოდიან

7. ჩამოხვალთ
8. ჩამოხვედით

9. ჩამოვლენ
10. ჩამოვიდნენ

1. მისაღები ოთახი უფრო ნათელია, ვიდრე ჩემი 
საძინებელი.

2. ნინო უფრო სწრაფია, ვიდრე მარი.
3. ნიკა გიორგიზე ნელია.
4. უმცროსი ძმა უფრო ჭკვიანია, ვიდრე უფროსი.

5. რომეო ჩემზე ძლიერია.
6. მაისური უფრო ახალია, ვიდრე ჩანთა.
7. თბილისი უფრო დიდი ქალაქია, ვიდრე ბათუმი.
8. ძმა უფრო მაღალია, ვიდრე და.

1. თარხნიშვილზე ვცხოვრობთ.
2. სტუდია აღმაშენებელზეა.
3. ოროთახიანი ბინა.
4. ყოველთვის ერთად ვართ.

5. ყველგან ერთად დავდივართ.
6. ზემოთ ავდივართ.
7. კაფეში შევდივარ.
8. ქვემოთ ჩავდივართ.

9. ცურვაზე მივდივარ.
10. ქუჩაზე გადავდივარ.
11. ცეკვაზე დავდივარ.
12. შესვენებაზე გავდივარ.
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1.

2.

3.

4.

5.

7.

ახლა  ხვალ გუშინ ახლა  ხვალ გუშინ
მუშაობს იმუშავებს იმუშავა რჩება დარჩება დარჩა
სეირნობს გაისეირნებს გაისეირნა ხედავს ნახავს ნახა
ატარებს გაატარებს გაატარა მივდივარ მივალ მივედი
რეკავს დარეკავს დარეკა იწყებს დაიწყებს დაიწყო
იწყებს დაიწყებს დაიწყო არის იქნება იყო

8.

9

1. შავი
2. ბნელი

3. ღამე
4. მოკლე

5. ვიწრო
6. დაბალი

7. უმარილო
8. ზამთარი

9. ბარი
10. ცოტა

1 – კ 2 – ა 3 – ე 4 – ბ 5 – ზ 6 – დ 7 – ი 8 – ვ 9 – თ 10 – გ

1. ღრუბლიანი
2. ქვიშიანი

3. ნისლიანი
4. ვარსკვლავიანი

5. მთვარიანი
6. წვიმიანი

7. მზიანი
8. თოვლიანი

9. მთიანი
10. ქარიანი

1. ქვეყანა
2. ძლიერი

3. დიასახლისი
4. შვიდიანი

5. დასვენება
6. უდიდესი

7. ფანჯარა
8. მცენარე

9. სწრაფი
10. ავდივარ

1. ტარება
2. დაწყება

3. ნახვა
4. ცნობა

5. დარჩენა
6. კითხვა

7. თამაში
8. სეირნობა

9. მუშაობა
10. რეკვა

3.

4.

1. არ მივდივარ დედაჩემთან იმიტომ, რომ დღეს დაკავებული ვარ.
2. ერთად წავიდეთ კინოში იმიტომ, რომ ბილეთები უკვე მაქვს.
3. არ მივდივარ პარკში იმიტომ, რომ დღეს წვიმს.
4. არ თამაშობს ფეხბურთს იმიტომ, რომ ფეხი სტკივა.
5. ფეხით მივდივარ კუს ტბაზე იმიტომ, რომ კარგი ამინდია.
6. საჩუქარი მინდა ვიყიდო იმიტომ, რომ ჩემი ძმის დაბადების დღეა.

შეჯამება: 

რა ვისწავლეთ და რა შეგვიძლია

გაკვეთილი 7

შაბათ-კვირა

1. გააკეთებს
2. იყიდი

3. გავაკეთებთ
4. ვიყიდით

5. ვიყიდით
6. იყიდის

7. მოვამზადებთ
8. გააკეთებთ

9. გააკეთებს
10. გააკეთებენ

1. ნიკი უნივერსიტეტში ბიზნესს სწავლობს.
2. ბათუმი ევროპული სტილის ქალაქია.
3. მარინას ბევრი ნათესვი ჰყავს.
4. დემეტრე და პაპუნა შავგრემანი ბიჭები არიან.
5. ბოტანიკურ ბაღში მდინარე და ჩანჩქერია.

6. უნივერსიტეტში ბიბლიოთეკა პირველ სართულზეა.
7. ლიკას ყველაზე ძველი მაგიდა აქვს სახლში.
8. ხუთი ბიჭი ეზოში ბურთს თამაშობს.
9. დავითი პარასკევს სამსახურიდან ადრე დაბრუნდა.
10. კუს ტბის გზაზე ცნობილი ეთნოგრაფიული მუზეუმია.

1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 + 10 -
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7. ოფისში მინდა ვიყო იმიტომ, რომ ბევრი საქმე მაქვს.
8. საღამოობით სულ კომპიუტერთან ვარ იმიტომ, რომ სკაიპით ვლაპარაკობ.
9. ურეკის სანაპირო მომწონს იმიტომ, რომ ქვიშიანია.
10. ბაზარში ხილი და ბოსტნეული მინდა ვიყიდო იმიტომ, რომ ხვალ სტუმარი მოდის. 

5.

მინდა ვიყიდო მინდა ვიყო მინდა 
გავაკეთო

მინდა 
მოვამზადო

მინდა 
ვისწავლო

მინდა 
ვილაპარაკო

გინდა იყიდო გინდა იყო გინდა 
გააკეთო

გინდა 
მოამზადო

გინდა 
ისწავლო

გინდა 
ილაპარაკო

უნდა იყიდოს უნდა იყოს უნდა 
გააკეთოს

უნდა 
მოამზადოს

უნდა 
ისწავლოს

უნდა 
ილაპარაკოს

გვინდა 
ვიყიდოთ გვინდა ვიყოთ გვინდა 

გავაკეთოთ
გვინდა 
მოვამზადოთ

გვინდა 
ვისწავლოთ

გვინდა 
ვილაპარაკოთ

გინდათ 
იყიდოთ გინდათ იყოთ გინდათ 

გააკეთოთ
გინდათ 
მოამზადოთ

გინდათ 
ისწავლოთ

გინდათ 
ილაპარაკოთ

უნდათ 
იყიდონ უნდათ იყონ უნდათ 

გააკეთონ
უნდათ 
მოამზადონ

უნდათ 
ისწავლონ

უნდათ 
ილაპარაკონ

7.

8.

 – სახლში არაფერი არ მაქვს.ან ბაზარში წავიდეთ, ან სუპერმარკეტში.
 – ბევრი რამე გინდა იყიდო?
 – კი, ბევრი რამე მინდა. არც ბოსტნეული არ გვაქვს და არც ხილი.
 – დრო არ მაქვს და, ბაზარში არა და სუპერმარკეტში წავიდეთ.
 – კარგი, სუპერმარკეტში წავიდეთ, იქ ყველაფერია.
 – ხორცი გუშინ ვიყიდე. რას გააკეთებ? რა ვიყიდოთ სტუმრებისთვის? შაბათს ჩვენთან ნათიას 

ინგლისელი მეგობარი კაროლინა მოდის.
 – მართლა? მაშინ სალათის მასალა ვიყიდოთ, მე სალათებს გავაკეთებ, მწვადს შენ შეწვავ; ხაჭაპური და 

ლობიანი სახაჭაპურეში შევუკვეთოთ. ხილიც ვიყიდოთ და სადილისთვის საკმარისია.
 – მშვენიერია, ნამცხვარი და ხილი იქნება ჩვენი დესერტი. სახლში ყავა ან ჩაი გვაქვს?
 – კი, კარგი ყავა მაქვს და ქართული შავი ჩაი "გურიელი".
 – კეთილი. წავიდეთ სუპერმარკეტში. 5 წუთში გავიდეთ.
 – ახლავე, მოვდივარ, ორ წუთში მზად ვიქნები.
 – კარგი.

9.

1. რა გვინდა ვიყიდოთ?
2. ორი კილო საკმარისი იქნება.
3. მომეცით ორი ხაჭაპური.
4. ოცლარიანი მაქვს.
5. ინებეთ ხურდა.

6. კილო-ნახევარი ვაშლი ამიწონეთ.
7. ორ საათში ვიქნებით სახლში.
8. ცნობილია გემრიელი საჭმელებით.
9. ქოთნის ლობიო გემრიელია.
10. ისინი მიირთმევენ მარწყვს

გინდა იმუშაო
გვინდა ვისადილოთ
უნდა იცხოვროს
მინდა ვნახო
გინდა ისაუზმო

გვინდა ვიფიქროთ
გინდათ ითამაშოთ
უნდათ დარეკონ
გინდათ წაიკითხოთ
უნდა წავიდეს
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2.

5.

მინდა ვიყიდო მინდა 
გადავიხადო მინდა ავიღო მინდა 

ვიმუშაო
მინდა 
დაველოდო

მინდა 
დავამთავრო

გინდა იყიდო გინდა 
გადაიხადო გინდა აიღო გინდა იმუშაო გინდა 

დაელოდო
გინდა 
დაამთავრო

უნდა იყიდოს უნდა 
გადაიხადოს უნდა აიღოს უნდა იმუშაოს უნდა 

დაელოდოს
უნდა 
დაამთავროს

გვინდა 
ვიყიდოთ

გვინდა 
გადავიხადოთ

გვინდა 
ავიღოთ

გვინდა 
ვიმუშაოთ

გვინდა 
დაველოდოთ

გვინდა 
დავამთავროთ

გინდათ 
იყიდოთ

გინდათ 
გადაიხადოთ

გინდათ 
აიღოთ

გინდათ 
იმუშაოთ

გინდათ 
დაელოდოთ

გინდათ 
დაამთავროთ

უნდათ 
იყიდონ

უნდათ 
გადაიხადონ უნდათ აიღონ უნდათ 

იმუშაონ
უნდათ 
დაელოდონ

უნდათ 
დაამთავრონ

7.

8.

1. ბოდიში, ჩემი ინტერნეტბანკი არ მუშაობს.
2. რატომ? ახლავე ვნახავ. თქვენი პირადობის მოწმობა, თუ შეიძლება.
3. ინებეთ.
4. აქ ყველაფერი კარგადაა. შეიძლება თქვენს ინტერნეტს ჰქონდა პრობლემა.
5. ალბათ, ახლა აქ შეიძლება გაზის და სინათლის ფული გადავიხადო?
6. დიახ, რა თქმა უნდა. აბონენტის ნომერი?
7. 47 85 963.
8. თქვენს ანგარიშზე 120 ლარია.
9. ეს გაზის ფულია, შვილო?
10. დიახ.
11. ნახეთ, ტელეფონის და სინათლის ფული რამდენია?
12. ტელეფონის – 57 ლარი, სინათლის 93 ლარი.
13. სულ 270 ლარი?
14. დიახ, სულ 270 ლარია ყველაფერი: სინათლე, გაზი და ტელეფონი.
15. ინებეთ ფული!
16. აქ მოაწერეთ ხელი.

9.

14.

1 - 2 - 3 - 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + 9 - 10 -

 გაკვეთილი 8

ბანკი

1 – ბ 2 – ა 3 – დ 4 – გ

1 – ა 2 – დ 3 – ზ 4 – ი 5 – კ 6 – თ 7 – ვ 8 – ე 9 – ბ 10 – გ

1. ანგარიშის გახსნა.
2. რიგის ნომერი.
3. პირადობის მოწმობა.
4. ფიზიკური პირი.
5. ჩემ წინ ორი ადამიანია.

6. სამწლიანი კრედიტი.
7. კარგი მომსახურება.
8. მაღალი ხელფასი.
9. პასუხზე დაგირეკავენ.
10. მოაწერეთ ხელი
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 გაკვეთილი 9

ჯანმრთელობა

2.

სითხე საჭმელი მასალის რაოდენობა დღეში რამდენჯერ

1. 0,5 რძე თაფლი, კვერცხი, 
ნაღების კარაქი

რძე–0.5 ლ
კვერცხი–1 ცალი
თაფლი– 1 ჩაის კოვზი

ერთხელ

2. რძე ხახვი, ნიორი, 
პიტნა, თაფლი

ხახვი–1 თავი
ნიორი-რამდენიმე კბილი

ყოველ საათში ერთხელ 
მთელი დღის გამავლობაში.

3. რძე

ნაღების კარაქი, 
კვერცხის გული, 
პურის ფქვილი, 
თაფლი.

რძე–2 სუფრის კოვზი
კარაქი–2 სუფრის კოვზი
კვერცხის გული–2 ცალი
თაფლი–2 ჩაის კოვზი
პურის ფქვილი–1 ჩაის კოვზი

3-4-ჯერ

4. სტაფილოს ან 
თალგამის წვენი, რძე 6-ჯერ

5.

მინდა გავიზომო მინდა დავლიო მინდა ვიყიდო მინდა გადავიხადო მინდა ვნახო მინდა დაველოდო

გინდა გაიზომო გინდა დალიო გინდა იყიდო გინდა გადაიხადო გინდა ნახო გინდა დაელოდო

უნდა გაიზომოს უნდა დალიოს უნდა იყიდოს უნდა გადაიხადოს უნდა ნახოს უნდა დაელოდოს

გვინდა 
გავიზომოთ გვინდა დავლიოთ გვინდა ვიყიდოთ გვინდა 

გადავიხადოთ გვინდა ვნახოთ გვინდა 
დაველოდოთ

გინდათ გაიზომოთ გინდათ დალიოთ გინდათ იყიდოთ გინდათ 
გადაიხადოთ გინდათ ნახოთ გინდათ 

დაელოდოთ

უნდათ გაიზომონ უნდათ დალიონ უნდათ იყიდონ უნდათ 
გადაიხადონ უნდათ ნახონ უნდათ დაელოდონ

7.

8.

 – როგორ ხარ, ყელი ისევ გტკივა?
 – ცოტა კიდევ მტკივა, მაგრამ არ მახველებს.
 – სიცხე გაქვს?
 – სიცხე 37,5 მაქვს. მაღალი სიცხე არაა.
 – სიცხე არაა დიდი, მაგრამ სამი დღეა დაბალი სიცხე გაქვს და ექიმს უნდა დავურეკოთ. ფილტვების 

პრობლემა არ იყოს. დაბალი სიცხე უფრო ცუდია.
 – არ მინდა ექიმი, წამლებს ვსვამ და ხვალ კარგად ვიქნები.
 – კარგი, ვნახოთ დღეს საღამოს როგორ იქნები და ხვალ დილით ექიმთან დავრეკავ.
 – თავი გტკივა?
 – არა, თავი არ მტკივა, ცოტა მუცელი მტკივა.
 – მუცელი რატომ გტკივა? საჭმელი ჭამე?
 – კი, ვჭამე.
 – აქ არის ვიტამინები? სვამ?
 – კი, კი, ვსვამ, წამლებსაც და ვიტამინებსაც.
 – ვიტამინებს რამდენჯერ სვამ? დღეში ერთხელ თუ ორჯერ? 
 – წამლებს დღეში სამჯერ ვსვამ, ვიტამინებს- დღეში ერთხელ, დილას, ჭამის შემდეგ.
 – კარგია. ხვალ თუ ისევ ავად იქნები, ექიმთან დავრეკოთ და კლინიკაშიც წავიდეთ.
 – კარგი.

9. ჯანმრთელობას გისურვებთ
10. ხველების დროს

1. ყელის ტკივილი
2. ჩაის ჭიქა

3. ადუღებულ რძეში
4. თბილი რძის

5. წყლის დალევა
6. ჭამის შემდეგ

7. სამჯერ დღეში
8. ძილის წინ



147

 ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

5.

8.

 – ეს ტახტი და სავარძლები რა ღირს?
 – ერთად ათას ოთხასი ლარი.
 – სადაურია?
 – ჩეხურია. ძალიან რბილი და სასიამოვნო ავეჯია.
 – კარგია, ადრე აქ ვნახე თქვენთან ლამაზი სავარძ-ლები, მაგრამ მაგარი იყო და ამიტომ არ ვიყიდე.
 – დაბრძანდით, ნახეთ, ძალიან რბილი, კომფორტული და სასიამოვნო ავეჯია.
 – კი, მომწონს. სხვა ფერი გაქვთ?
 – თქვენ რა ფერი გინდათ?
 – ყავისფერი მომწონს, მაგრამ ნაცრისფერიც შეიძლება. ეს ღია ფერია, მე მუქი მინდა.
 – მუქი ფერი ახლა არ გვაქვს, ეს არის ბოლო, მეტი არ გვაქვს, მაგრამ ახალი ავეჯი ჩამოვა ერთ კვირაში.
 – მაშინ, ერთ კვირაში მოვალ. აქ ვარდისფერი საწოლები ვნახე ბავშვებისთვის. კიდევ გაქვთ?
 – დიახ, მობრძანდით და ნახეთ. კარგი საწოლებია, გერმანულია და ოცდაათი პროცენტი აქვს ფასდაკლება.
 – მართლა? ერთი კვირის წინ ვნახე და ძალიან მომეწონა.
 – იყიდეთ ახლა, კარგი ფასი აქვს. კმაყოფილი იქნებით.
 – ფასიც და ხარისხიც მომწონს, ვყიდულობ.
 – კარგი არჩევანია, გილოცავთ. სალაროში გადაიხადეთ, მშვიდობაში!

9.

1. სამშენებლო კომპანიებმა ახალი სახლები ქალაქის ბევრ უბანში ააშენეს.
2. ახალი ბინებისთვის ოჯახები ხშირად ათწლიან კრედიტს იღებენ ბანკიდან.
3. რემონტს ყოველთვის ამთავრებენ უფრო გვიან, ვიდრე ფიქრობენ.
4. საქართველოში ახლა ბევრი ავეჯის სალონი და მაღაზიაა.
5. კლასიკური და თანამედროვე სამზარეულოც შეიძლება იყიდოთ მაღაზია ,,პაპილონში“.
6. კარგია ვარდისფერი ავეჯი პატარა გოგონებისთვის.
7. უჯრებიანი საწერი მაგიდა კომფორტულია კაბინეტისთვის.
8. ახალი ტიპის და თანამედროვე მაცივრები ძალიან კომფორტული და ხარისხიანია.
9. ახალ ბინებში სასტუმრო ოთახი და სამზარეულო ხშირად ერთადაა.
10. ბევრს, სასტუმრო ოთახში მხოლოდ ტელევიზორი, სავარძლები და ტახტი აქვს.

9.

1. ყოველწლიურად მთელ მსოფლიოში 3-დან 5 მილიონამდე ადამიანი სერიოზულად ავადდება გრიპით.
2. ლეგენდარული "ესპანური გრიპის" ეპიდემიის დროს 1918-1919 წლებში მთელ მსოფლიოში 50-დან 100 

მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა.
3. მე-20 საუკუნის ყველაზე საშიში დაავადება იყო "ესპანური გრიპის" აფეთქება 1918-1919 წლებში.
4. ჟოლოსა და ჟოლოს მურაბაში ბევრი სასარგებლო ვიტამინია.
5. ჟოლოს მირთმევა სასარგებლოა მათთვის, ვისაც დეპრესია აქვს და სტრესულ სიტუაციაში ხშირად ხვდება.
6. ჟოლოს მურაბა სურდოსა და გაციების დროს ყველაზე კარგი საშუალებაა.
7. დაკონსერვებულ ხილ-ბოსტნეულში ცოტა ვიტამინია.
8. ზამთარში ჩვენ გარშემო ყოველი მეორე აცემინებს და ახველებს.
9. კარგი იქნება, თუ საოჯახო აფთიაქში ყოველთვის იქნება C ვიტამინიც.
10. მაწონი და კეფირი ძალიან სასარგებლო პროდუქტებია.

14. ბ.

1 - 2 - 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 - 9 - 10 +

 გაკვეთილი 10

ყველაფერი ახალი ბინისათვის

1. დაამთავრა
2. დაგპატიჟებს
3. დავამთავრებთ
4. დაგპატიჟებთ

5. დაამთავრეთ
6. მაჩუქებენ
7. დააუთოებს
8. დაამთავრა

9. წავალთ
10. გავრეცხავ
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8.

 – გამარჯობათ.
 – საღამო მშვიდობისა, გისმენთ!
 – ღვინო მინდა ვიყიდო.
 – რომელი ღვინო გნებავთ შავი თუ თეთრი?
 – ერთი ბოთლი შავი ღვინო მინდა, ერთი-თეთრი.
 – როგორი ღვინო მოგწონთ? მშრალი, ნახევრად მშრალი, თუ ტკბილი?
 – იცით, ტკბილი ღვინო არ მიყვარს, ნახევრად ტკბილი მირჩევნია.
 – წითელი ღვინო გნებავთ? გვაქვს მშრალი "საფერავი", ნახევრად ტკბილი "უსახელაური" და "ხვანჭკარა".
 – ძალიან კარგი, მომეცით ერთი ბოთლი ნახევრად ტკბილი "უსახელაური".
 – რომელი თეთრი ღვინო გაქვთ?
 – გვაქვს მშრალი "რქაწითელი", თეთრი ღვინო და "ცოლიკაური".
 – ვიცი,"რქაწითელი" კარგი ღვინოა. "ცოლიკაური" როგორი ღვინოა?
 – "ცოლიკაურიც" მშვენიერი ქართული ღვინოა ღია ოქროსფერი, სასიამოვნო მომჟავო გემოთი, 

ფორთოხლისა და გრეიფრუტის არომატით.
 – ალბათ, კარგი ღვინოა "ცოლიკაური", მაგრამ მე არ ვიცი მისი გემო.
 – გინდათ გასინჯოთ? აი, ინებეთ.
 – მართლაც ლამაზი ფერისაა და სასიამოვნო სურნელიც აქვს. კარგი ღვინოა. მომეცით ერთი ბოთლი 

"რქაწითელი", ერთიც "ცოლიკაური" და ერთი ბოთლი "უსახელაურიც".
 – კარგი არჩევანია, ინებეთ.
 – აი, აიღეთ ფული. დიდი მადლობა!
 – ინებეთ ხურდა. გემრიელად მიირთვით და კიდევ მობრძანდით ჩვენთან.

10.

14.

ევროპული წესით 
ღვინის დამზადება კახური წესით ღვინის დამზადება იმერული წესით ღვინის 

დამზადება

ჭაჭის გარეშე ქვევრში ან კასრში, ყურძნის წვენი ჭაჭასთან 
ერთადაა. მოკრეფილ ყურძენს კარგად 
წურავენ. ყურძნის წვენი და ჭაჭა რამდენიმე 
ხანი ერთადაა ქვევრში. მას ხშირად სჭირდება 
მორევა, დაახლოებით, დღეში ორჯერ-სამჯერ.

ყურძნის წვენში ცოტა ჭაჭაა. 14 
დღე არის ერთად ჭაჭა და წვენი. 
მერე წურავენ და ცივ ადგილას 
ინახავენ.

გაკვეთილი 11

ღვინის ფესტივალზე

13.

14.

1 – გ 2 – დ 3 – ა 4 – ბ 

იხდის → გადაიხადე!
ამზადებს → გაამზადე!
ამთავრებს → დაამთავრე!
კითხულობს → წაიკითხე!
საუბრობს → ისაუბრე!
მუშაობს → იმუშავე!
თამაშობს → ითამაშე!

იღებს → აიღე!
ჭამს → ჭამე!
რეცხავს → გარეცხე!
რეკავს → დარეკე!
აკეთებს → გააკეთე!
წერს → დაწერე!
ლაპაკობს → ილაპარაკე!

ყიდულობს → იყიდე!
ცხოვრობს → იცხოვრე!
პატიჟებს → დაპატიჟე!
იზომავს → გაიზომე!
იწყებს → დაიწყე!
აუთოებს → გააუთოვე!

1. თბილისში, დიდი არჩევანია
2. თანამედროვე ავეჯი
3. მაღაზიაში "ჩემი სახლი"
4. სამზარეულოს ნივთები და ავეჯი. თანამედროვე საძინებლები, 

ტახტები, მაგიდები, ბარის სკამები, სავარძლები, კლასიკური 
ავეჯი, სხვადასხვა ფერისა და სტილის.

5.	 ორსართულიანი
6. მაღაზიაში "ჩემი სახლი"
7. ავეჯის სახლში "ბელუქსი"
8. დიდი კომპლექსია
9. "პაპილონის" მე-2 სართულზე
10. მაღაზიაში "ჩემი სახლი"
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 ნანა შავთვალაძე, ნინო შარაშენიძე

7.

8.

 – მე ვიცი, რომ ქართულ სუფრაზე მთავარი თამადაა. ჩვენს სუფრაზე თამადა ვინ იქნება?
 – ბიძაჩემი დღეს ჩვენი მასპინძელია და თამადაც ის იქნება.
 – კარგი თამადაა ბიძაშენი?
 – ქუთაისში ცნობილი თამადაა: მხიარულია, კარგად საუბრობს და იუმორიც კარგი აქვს.
 – მე ვიცი, რომ ქართულ სუფრას თავისი წესები აქვს. როგორია ეს წესები?
 – ჰო, ქართულ სუფრას მართლაც აქვს წესები. მე უკვე ვიცი ეს წესები და ტრადიციები მამაჩემიც კარგი თამადაა.
 – ყველა კაცი კარგი თამადაა? ყველამ იცის სადღეგრძელოები?
 – არა, ყველა კაცი კარგი თამადა არ არის. კარგმა თამადამ იცის ტრადიციული და ორიგინალური სადღეგრძელოები.
 – ანა, რა არის პირველი სადღეგრძელო?
 – პირველი სადღეგრძელო უფლისაა, მეორე სადღეგრძელო კი-იუბილარის,ან ოჯახის.
 – ყველა სადღეგრძელო იცი?
 – ისე რა, თითქმის ყველა ვიცი. ხშირად ვარ ქართულ სუფრაზე.
 – მერე, რა სადღეგრძელოებია?
 – სამშობლოს, მშობლების, დედმამიშვილების, ბებია-ბაბუის, წინაპრების, გარდაცვლილების, შემდეგ 

სიცოცხლის, ან ბავშვების, მერე მეგობრობის, ნათესავების, სიყვარულის და ა.შ.
 – ბოლო სადღეგრძელო რა არის?
 – ბოლოს სვამენ ისევ ოჯახის სადღეგრძელოს.
 – როგორ მინდა მეც ვისწავლო ეს სადღეგრძელოები და კარგი თამადა ვიყო.
 – თუ კიდევ დიდხანს იქნები საქართველოში, კარგი თამადაც მალე იქნები.

9.

მე ვიცნობდი ვპატიჟებდი ვუვლიდი ვაშენებდი ვაწყობდი ვწვავდი
შენ იცნობდი ჰპატიჟებდი უვლიდი აშენებდი აწყობდი წვავდი
ის იცნობდა პატიჟებდა უვლიდა აშენებდა აწყობდა წვავდა
ჩვენ ვიცნობდით ვპატიჟებდით ვუვლიდით ვაშენებდით ვაწყობდით ვწვავდით
თქვენ იცნობდით პატიჟებდით უვლიდით აშენებდით აწყობდით წვავდით
ისინი იცნობდნენ პატიჟებდნენ უვლიდნენ აშენებდნენ აწყობდნენ წვავდნენ

10.

1 – ხაჭაპური; 2 – ნიგვზიანი ბადრიჯანი; 3 – სალათა; 4 – ლობიო.

14.

ცივი კერძები ცხელი კერძები თევზის კერძები

კიტრი-პამიდვრის სალათა ლობიო კალმახი

ფხალეული ღომი ორაგული

კარტოფილის კერძები მჭადი ლოქო

კუჭმაჭი ჩახოხბილი კეფალი

საცივი მწვადი კამბალა (მოხარშული ან შემწვარი)

შემწვარი გოჭი ჩაშუშული

ბატკნის ხორცი ხინკალი

ღორის ხორცი ხაჭაპური

გაკვეთილი 12

სტუმრად ქართულ ოჯახში

დაპატიჟა → პატიჟებდა
მოუარა → უვლიდა
შეწვა → წვავდა

გააწყო → აწყობდა
გააკეთა → აკეთებდა
მოამზადა → ამზადებდა

დაწერა → წერდა
ჭამა → ჭამდა
დაამთავრა → ამთავრებდა
დარეკა → რეკავდა
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1.

1. ნიორი – ნივრის – ნივრით – ნივრად – ნივრები
2. სტაფილო – სტაფილოს – სტაფილოთი – სტაფილოდ – სტაფილოები
3. სტუმარი – სტუმრის – სტუმრით – სტუმრად – სტუმრები
4. კედელი – კედლის – კედლით – კედლად – კედლები
5. პამიდორი – პამიდვირს – პამიდვრით – პამიდვრად – პამიდვრები
6. მეგობარი – მეგობრის – მეგობრით – მეგობრად – მეგობრები
7. ფორთოხალი – ფორთოხლის – ფორთოხლით – ფორთოხლად – ფორთოხლები
8. ყურძენი – ყურძნის – ყურძნით – ყურძნად – ყურძნები
9. ნიგოზი – ნიგვზის – ნიგვზით – ნიგვზად – ნიგვზები
10.  მაწონი – მაწვნის – მაწვნით – მაწვნად – მაწვნები

2.

3.

4.

5.

6.

1. საქართველო ხილით და ბოსტნეულით მდიდარი ქვეყანაა.
2. ცოლ-ქმრის ბინა ახალ, თერთმეტსართულიან სახლშია, მეხუთე სართულზე.
3. ხანდახან მეგობრები ერთად ყიდულობენ კახეთში რამდენიმე ტონა ყურძენს და ერთად წურავენ 

ღვინოს.
4. ბანკის სათავო ოფისი ბევრ კულტურულ და მუსიკალურ ღონისძიებას მასპინძლობს.
5. გელათის აკადემია უძველესი ქართული სასწავლებელია და დაარსდა 1106 წელს.
6. ღვინის ფესტივალზე მრავალი კომპანია მონაწილეობს, ასევე ბევრია ოჯახური და მარნის 

ღვინოები.
7. ოჯახს ძალიან მოსწონს ღია და ნათელი ფერები და ამიტომ საძინებელი ღია ვარდიფერი უნდა 

იყოს.
8. აკადემიის სასწავლო პროგრამაში იყო: გეომეტრია, არითმეტიკა, მუსიკა, ფილოსოფია, გრამატიკა და 

ასტრონომია.
9. თანამედროვე ადამიანი მუდამ დაკავებულია და ბაზარში ხშირად ვერ დადის.
10. თიბისი ბანკის საწყისი კაპიტალი ხუთასი დოლარი იყო.

შეჯამება: 

რა ვისწავლეთ და რა შეგვიძლია

1. სურდო
2. სავარძელი

3. სიცოცხლე
4. მტვერსასრუტი

5. რძე
6. მწვანილი

7. ფარდა
8. ოხრახუში

9. მეფე
10. აბი

1. პატიჟებს – დაპატიჟება
2. ამთავრებს – დამთავრება
3. ყიდულობს – ყიდვა
4. აშენებს – შენება
5. აწყობს – აწყობა

6. წვავს – წვა
7.  უვლის – მოვლა
8. სინჯავს – გასინჯვა
9. აკეთებს – კეთება
10. ამზადებს – მზადება

1. მარილი – მარილიანი – უმარილო
2. გაზი – გაზიანი – უგაზო
3. შაქარი – შაქრიანი–უშაქრო 
4. შვილი – შვილიანი – უშვილო
5. სტუმარი – სტუმრიანი – უსტუმრო

6. ქუდი – ქუდიანი – უქუდო
7. წიწაკა – წიწაკიანი – უწიწაკო
8. ბავშვი – ბავშვიანი – უბავშვო
9. მანქანა – მანქანიანი – უმანქანო
10. ფული – ფულიანი – უფულო

1. მაღალი – მომაღლო – უმაღლესი
2. წითელი – მოწითალო – უწითლესი
3. ტკბილი – მოტკბო – უტკბესი
4. მჟავე – მომჟავო – უმჟავესი
5. თეთრი – მოთეთრო – უთეთრესი

6. მწარე – მომწარო – უმწარესი
7. ყვითელი – მოყვითალო – უყვითლესი
8. გრძელი – მოგრძო – უგრძესი
9. შავი – მოშავო – უშავესი
10. დაბალი – მოდაბლო – უდაბლესი
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7.

1. პატიჟებს დაპატიჟა პატიჟებდა დაპატიჟებს დაპატიჟოს

2. მოსწონს მოეწონა მოსწონდა მოეწონება მოეწონოს

3. იცნობს გაიცნო იცნობდა გაიცნობს გაიცნოს

4. უვლის მოუარა უვლიდა მოუვლის მოუაროს

5. აშენებს ააშენა აშენებდა ააშენებს ააშენოს

6. ამთავრებს დაამთავრა ამთავრებდა დაამთავრებს დაამთავროს

7. აჩუქებს აჩუქა ჩუქნიდა აჩუქებს აჩუქოს

8. ყიდულობს უყიდა ყიდულობდა უყიდის უყიდოს

9. იწყებს დაიწყო იწყებდა დაიწყებს დაიწყოს

10. წვავს შეწვა წვავდა შეწვავს შეწვას

8.

9.

1. შარშან გაზაფხულზე ღვინის ფესტივალზე ვიყავი.
2. ბანკში დილას ყოველთვის ცოტა კლიენტია.
3. თანამედროვე ავეჯის მაღაზიაში მივდივარ, უნდა ვნახო, რა არის ახალი.
4. გუშინ ბავშვებს ხილის სალათები ძალიან მოეწონათ.
5. კონცერტი კუს ტბაზე ეთნოგრაფიულ მუზეუმშია.
6. ახლა ბიძაჩემის ახალ სახლში სტუმრად წავალთ.
7. სამზარეულოს მაცივარი მინდა ვიყიდო.
8. ძალიან მიყვარს მწვანე ლობიო კვერცხით.
9. გუშინ სუპერმარკეტში ვიყავი და ბევრი პროდუქტი ვიყიდე.
10. ახალი ბაზარი სამსართულიანია.

1 – კ 2 – ი 3 – ზ 4 – ა 5 – თ 6 – დ 7 – ვ 8 – გ 9 – ე 10 – ბ
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