
რომელი სახელმწიფო ჩაერთო ყველაზე გვიან პირველ მსოფლიო ომში? 

   

 

ა)  აშშ 

ბ)  საფრანგეთი 

გ)  ავსტრია-უნგრეთი 

დ)  დიდი ბრიტანეთი 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
როგორ მოიხსენიებენ ქართულ ისტორიოგრაფიაში სხვაგვარად 

„თერგდალეულებს“?     

 

 

 

ა)  ათიანელეად 

ბ)  ოციანელეად 

გ)  ორმოციანელეად 

დ)  სამოციანელეად 

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
არჩევნებში გამარჯვებისთანავე, ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღების 

მიზნით, ახალმა პრეზიდენტმა კონგრესს წარუდგინა და მიაღებინა 

ათეულობით ახალი საკანონმდებლო აქტი. უმძიმესი ეკონომიკური 

მდგომარეობისაგან თავის დასაღწევად შემუშავებული ახალი მეთოდი 

გულისხმობდა ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურ ჩარევას. მთავრობას 

უნდა მოეწესრიგებინა ეკონომიკური ურთიერთობანი მწარმოებლებსა 

და რიგით მოქალაქეებს შორის.  

  

რა ეწოდა აღნიშნულ ეკონომიკურ მეთოდს ისტორიაში? 

  

 



ა) ახალი სტილი  

ბ) მკაცრი მეთოდი  

გ) ახალი კურსი  

დ) მაგარი ხელი  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რა იქცა კომუნისტური და კაპიტალისტური სამყაროს გამყოფ 

სიმბოლოდ II მსოფლიო ომის შემდეგ?  

 

 

ა) ბერლინის კედელი     

ბ) მანერჰეიმის ხაზი  

გ) კრემლის კედელი      

დ) მაჟინოს ხაზი  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელ სახელმწიფოს განაგებდა მეფე მენუა?  

 

 

ა)  ასურეთს 

ბ)  ფინიკიას 

გ)  ურარტუს 

დ)  ეგვიპტეს 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
ძვ. წ. აღ–ის რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ურარტუს მეფე არგიშთი?  

 



ა)  XV 

ბ)  XI 

გ)  VIII 

დ)  V 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რა იყო ალექსანდრე მაკედონელის მიერ დაწყებული ლაშქრობის ერთ-

ერთი მიზანი?  

 

ა) აქემენიანთა იმპერიის დამარცხება 

ბ) სპარსეთის ყურის სანაპიროზე არსებული ახალშენების დახმარება 

გ) 
ჩრდილოეთიდან შემოჭრილი სკვითებისა და კიმირიელების 

განდევნა 

დ) ელინისტური სახელმწიფოების შექმნა 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
ვინ იყო ირანის შაჰი, როდესაც კახეთში თეიმურაზ I მეფობდა?  

  

 

ა) ისმაილ I  

ბ) თამაზ I  

გ) აბას I  

დ) სეფი I  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რას მოითხოვდა სელჩუკთა სულთანი ბაგრატ IV-საგან?  

  

ა)  ხარკის გადახდას 



ბ)  ისლამის მიღებას 

გ)  ქართლში სელჩუკთა ჩასახლებას 

დ)  ბიზანტიის წინააღმდეგ მოკავშირეობას 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელი წყარო გვაწვდის ცნობას ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლის 

შესახებ?  

  

ა) მატიანე ქართლისა 

ბ) ისტორიანი და აზმანი 

გ) ასწლოვანი მატიანე 

დ) ცხოვრება ბაგრატიონთა 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელი პოლიტიკური ერთეული არ ჩამოყალიბებულა VIII-IX 

საუკუნეების მიჯნაზე? 

 

 

ა) კახეთის საქორეპისკოპოსო 

ბ)  ტაო-კლარჯეთის სამთავრო 

გ)  იმერეთის სამეფო 

დ)  აფხაზეთის სამეფო 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რა შედეგით დასრულდა ჩიხორის ბრძოლა?  

  

 

ა) იმერეთის მმართველმა ბაგრატმა დაამარცხა გიორგი VIII                



ბ) სამცხის მთავარმა ყვარყვარემ დაამარცხა და დაატყვევა გიორგი VIII    

გ) ოდიშის მთავარი  ლევანი  დაუზავდა  გიორგი VIII–ს      

დ) გიორგი VIII–მ დაიმორჩილა კახეთ–ჰერეთის მმართველი დავითი         

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
რამ განაპირობა, სხვა მიზეზებთან ერთად, ჯვაროსნული ლაშქრობის 

დაწყება?   

 

ა)  ბიზანტიის იმპერიის განადგურებამ 

ბ)  ასწლიანი ომის დამთავრებამ 

გ)  დიდმა გეოგრაფიულმა აღმოჩენებმა 

დ)  მუსლიმთა მიერ იერუსალიმის ფლობამ 

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
ვინ შემოესია საქართველოს XI საუკუნეში? 

 

 

ა)  არაბები 

ბ)  სელჩუკები 

გ)  ოსმალები 

დ)  ყიზილბაშები 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელ წელს შეიქმნა საერთაშორისო ორგანიზაცია "ნატო"? 

 

ა)  1937 

ბ)  1949 

გ)  1955 



დ)  1964 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
ვახტანგ გორგასლის ბრძანებით, ვინ მოკლეს ანტიირანული აჯანყების 

დაწყების წინ? 

 

  

ა)  მოგვთა თავი ბინქარანი 

ბ)  პიტიახში ვარსქენი 

გ)  ერისთავი არტავაზი 

დ)  მარზპანი არვანდ გუშნასპი 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციაში არ მიიღეს საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა 1920 წელს? 

      

 

ა) ანტანტაში  

ბ) ერთა ლიგაში  

გ) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში  

დ) პარიზის კლუბში  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რამ განაპირობა, სხვა მიზეზებთან ერთად, ვახტანგ გორგასლის 

აჯანყების მარცხი? 

 

  
 

ა) თანამებრძოლთა ნაწილის ღალატმა 

ბ) ირანის მოკავშირე ხაზარების მოსვლამ 



გ)  მოწინააღმდეგის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებამ 

დ) მოკავშირე ბიზანტიელთა სარდლის არასწორმა ტაქტიკამ 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
"ქართლის ცხოვრების" მიხედვით, რა გააკეთა ფარნავაზმა გამეფების 

შემდეგ?  

  

 

ა)  დააარსა ახალი დედაქალაქი – არქეოპოლისი 

ბ)  აღმართა არმაზის კერპი 

გ)  დააარსა აკადემია 

დ) შექმნა მუდმივი ჯარი 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელ საუკუნეებში მეფობდა პონტოს მეფე მითრიდატე VI?  

 

  

ა)  ძვ. წ. აღ–ის IV-III 

ბ)  ძვ. წ. აღ–ის II-I 

გ)  ახ. წ. აღ–ის I-II 

დ)  ახ. წ. აღ–ის III-IV 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რას ისახავდა მიზნად რომის სენატის მიერ აღმოსავლეთში 

გამოგზავნილი პომპეუსი?  

  

  

ა) ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემოჭრილი მომთაბარეების განდევნას 



ბ) პართიის სამეფოსა და მისი მოკავშირეების დამარცხებას 

გ) აჯანყებული ქართლის, ალბანეთისა და სომხეთის დამორჩილებას 

დ) პონტოს სამეფოსა და მისი მოკავშირეების დამარცხებას 

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რომელი ორგანიზაციის შტაბ-ბინა იყო 

ქალაქ ჟენევაში?     

 

ა)  საერთაშორისო სასამართლოს 

ბ)  ნობელის პრემიის კომიტეტის 

გ)  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

დ)  ერთა ლიგის 

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
რომელი ქართველი მეფე მოღვაწეობდა ყველაზე ადრე?  

  

  

 

ა) ლუარსაბ I  

ბ) ერეკლე II 

გ) გიორგი V 

დ) ვახტანგ VI 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რომელ საუკუნეში აკურთხა ანტიოქიის პატრიარქმა  ქართლის პირველ 

კათალიკოსად პეტრე?  

 

 

ა) IV 



ბ) V  

გ) VII 

დ) VIII  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
ვინ იყო მუჰამედი?  

 

 

ა)  მაზდეანური რელიგიის შემქმნელი 

ბ)  ისლამისა და არაბთა სახელმწიფოს დამაარსებელი 

გ)  არაბებთან ომში დამარცხებული ირანის უკანასკნელი სასანიანი შაჰი 

დ)  სელევკიდების სამეფოს უკანასკნელი მმართველი 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
ევროპის რომელი ნახევარკუნძული დაიპყრეს არაბებმა VIII საუკუნეში?  

   

 

ა)  პირენეის 

ბ)  აპენინის 

გ)  ბალკანეთის 

დ)  სკანდინავიის 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
მონღოლებმა საქართველო დაყვეს  

  

 

ა) საპიტიახშოებად  

ბ) საამიროებად  

გ) დუმნებად  



დ) ოლქებად  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
თავისი გამოსვლებით ვის უპირისპირდებოდა მარტინ ლუთერი?  

 

 

ა)  განმანათლებლებს 

ბ)  ბიზანტიის იმპერატორს 

გ)  პროტესტანტებს 

დ)  რომის პაპს 

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
რომელი სახელმწიფოს მმართველი იყო  აბას I?  

   

 

ა) ირანის  

ბ) ოსმალეთის  

გ) არაბეთის  

დ) ეგვიპტის  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
ვინ დაამარცხა ნაპოლეონმა აუსტერლიცის ბრძოლაში?  

   

 

ა) რუსები და ავსტრიელები  

ბ) ავსტრიელები და პრუსიელები  

გ) პრუსიელები და ინგლისელები  

დ) ინგლისელები და რუსები  



 

სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელ საუკუნეში განხორციელდა ე.წ. "კონტინენტური ბლოკადა" 

ინგლისის წინააღმდეგ?  

   

 

ა) XVII  

ბ) XVIII  

გ) XIX  

დ) XX  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობით შეიქმნა  

ისრაელის სახელმწიფო? 

  
 

ა) გაეროს 

ბ) ნატოს 

გ) ეუთოს  

დ) იუნესკოს 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
რუსეთის იმპერატორის, ალექსანდრე I-ის მიერ გამოცემული 1801 წლის 

მანიფესტით  

  

  

 

ა) დამტკიცდა "გეორგიევსკის ტრაქტატი"  

ბ) გაუქმდა სამეგრელოსა და გურიის სამთავროები  

გ) გაუქმდა ქართლ-კახეთის სამეფო  



დ) დამტკიცდა ქართველი მეფეების კურთხევის ახალი წესი  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რა იყო „საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის“ მიზანი?  

 

 

ა)  სსრკ–ს შემადგენლობაში საქართველოსთვის ავტონომიის მოპოვება 

ბ)  საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამხობა 

გ) 
 რუსეთის იმპერიის ფარგლებში კავკასიისთვის ავტონომიის 

მოპოვება 

დ)  საქართველოს "ერთა ლიგაში" გაერთიანება 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
„უიმედო, სრულიად დეკორატიული აფეთქება საქართველოში 

შეკვეთილია მათ მიერ, ვინც მას შემდგომში საბჭოთა რესპუბლიკის 

წინააღმდეგ  მიმართული სააგიტაციო კამპანიის, და კერძოდ, მასთან 

შეთანხმების წინააღმდეგ იყენებდა.“ 

 

რომელი სახელმწიფო იგულისხმება “საბჭოთა რესპუბლიკაში”?      

  

ა) რუსეთის საბჭოთა ფერდერაცია 

ბ) ამიერკავკასიის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკა 

გ) საქართველოს საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკა 

დ) საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი 

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
რაზე შეთანხმდნენ რეიგანი და გორბაჩოვი 1987 წელს?      

 

 



ა)  კომპარტიის ლიკვიდაციაზე 

ბ)  საშუალო სიშორის რაკეტების შემცირებაზე 

გ)  "პიროვნების კულტის" დაგმობაზე 

დ)  სსრკ–ში ცენზურის აკრძალვაზე 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
ვინ გახდა საქართველოს პრეზიდენტი 1991 წლის 26 მაისს?      

  

ა) ედუარდ შევარდნაძე 

ბ) ზვიად გამსახურდია 

გ) ჯუმბერ პატიაშვილი 

დ) გივი გუმბარიძე 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელ წელს გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში მოძრაობამ - 

“მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო”?      

 

 

  

ა)  1980 

ბ)  1985 

გ)  1990 

დ)  1995 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
რაზე მიუთითებდა XVIII საუკუნეში ქართლში ჯანიშინის 

თანამდებობის არსებობა?      

  

 



ა)  ქართლი ირანის სახელმწიფოს ვასალი იყო 

ბ)  აღმოსავლეთ საქართველო ოსმალურ გავლენას განიცდიდა 

გ)  ქართლში დასრულებული იყო ბაგრატიონთა მართველობა 

დ) 
აღმოსავლეთ საქართველო დამოუკიდებელი პოლიტიკური 

ერთეული იყო 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
ვინ არის ავტორი წიგნისა “ჩემი ბრძოლა”?     

  

  

 

ა) ჰიტლერი  

ბ) მუსოლინი  

გ) სტალინი  

დ) ფრანკო  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
ვინ გაემგზავრა 1712 წელს ირანში მეფედ დასამტკიცებლად? 

  

ა) ვახტანგ VI 

ბ) თეიმურაზ II 

გ) გიორგი XI 

დ) დავით X 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
რაზე მიუთითებდა ქართლის მეფის ძეგლის დადგმა რომში? 

 

  
 



ა) ქართლის მეფის გამარჯვებაზე ოლიმპიურ თამაშებში 

ბ) 
ქართლის მეფის მიერ „რომაელი ხალხის მეგობრის“ ტიტულის 

მიღებაზე 

გ) ქართლში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებაზე 

დ) ქართლის სამეფოს გავლენისა და მნიშვნელობის ზრდაზე  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
ჩამოთვლილთაგან ვინ მიეკუთვნება „თერგდალეულებს“? 

     

 

ა) ნოე ჟორდანია     

ბ) ფილიპე მახარაძე  

გ) ილია ჭავჭავაძე  

დ) კარლო ჩხეიძე  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
1783 წელს რუსეთთან  ხელშეკრულების გაფორმებამ ძალზე გააუარესა 

ქართლ-კახეთის სამეფოს საგარეო-პოლიტიკური მდგომარეობა. ამის 

კულმინაცია კი 1795 წელს თბილისის აოხრება იყო. 

ვინ მეთაურობდა თბილისის აოხრებას? 

  

ა) შაჰ-აბასი 

ბ) ნადირ შაჰი 

გ) აღა-მაჰმად ხანი 

დ) აზატ ხანი 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
ვინ გასცა ბრძანება 1956 წლის 9 მარტს თბილისში მშვიდობიანი 

დემონსტრაციის დახვრეტის შესახებ? 



 

 

ა)  ხრუშჩოვმა 

ბ)  ანდროპოვმა 

გ)  ჩერნენკომ 

დ)  ბრეჟნევმა 

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
1612 წელს ირან-ოსმალეთის ომის დამთავრების შემდეგ შაჰს აღარ 

აკმაყოფილებდა ქართული სამეფოების ვასალური დამოკიდებულება და 

მათი სრული განადგურება განიზრახა. 

რომელი ქართული სამეფოები იგულისხმება ტექსტში? 

  

ა) იმერეთისა და კახეთის 

ბ) კახეთისა და ქართლის 

გ) ქართლისა და იმერეთის 

დ) იმერეთისა და სამცხის 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელი ქართველი მეფე მოღვაწეობდა XVI საუკუნეში? 

 

ა)  გიორგი V 

ბ)  ბაგრატ III 

გ)  დემეტრე II 

დ)  ლუარსაბ I  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 



რამ განაპირობა ფილადელფიაში კოლონისტების მიერ პირველი 

კონტინენტური კონგრესის მოწვევა? 

  
 

ა) პრეზიდენტის ბრძანებამ მონობის გაუქმების შესახებ 

ბ) სახელმწიფოს ახალი საზღვრების დადგენის აუცილებლობამ 

გ) განხეთქილებამ ინგლისის ხელისუფლებასთან 

დ) მექსიკასთან ომის გამოცხადებამ 

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
XVI საუკუნის შუა ხანებიდან ცენტრალურ ევროპაში სწრაფად დაიწყო 

გავრცელება ახალმა რელიგიურმა მოძრაობამ, რომელიც რომის პაპსა და 

კათოლიკურ ეკლესიას დაუპირისპირდა. 

რომელ ქვეყანაში დაიწყო აღნიშნული რელიგიური მოძრაობა? 

  

ა) ავსტრიაში 

ბ) გერმანიაში 

გ) ესპანეთში 

დ) იტალიაში 

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
ვის წინააღმდეგ იბრძოდნენ ქართველები  თამარ მეფის დროს  ბასიანის 

ბრძოლაში? 

  

 

ა) სელჩუკების 

ბ) მონღოლების  

გ) სპარსელების  

დ) ხორეზმელების  



 

სწორი პასუხია: ა) 

 


