20-21
©გიორგი ახალკაციშვილი
სახელი, გვარი _________________________
1) აპენინის ნახევარკუნძულზე მდებარქობს...
ა. იტალია,

ბ. ესპანეთი,

გ. საბერძნეთი,

დ. თურქეთი.

2) პატარა ქალაქ სახელმწიფო - რომი, რომელმაც დროთა განმავლობაში ჯერ მთელი იტალია
დაიკავა, შემდეგ კი მთელი ხმელთაშუა ზღვაც მოიცვა და მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი
უდიდესი და დღეგრძელი იმპერია შექმნა, ჩამოყალიბდა...
ა. ძვ.წ I ს-ის I ნახევარში, ბ. ძვ.წ II ს-ის I ნახევარში,
გ. ძვ.წ II ს-ის II ნახევარში, დ. ძვ.წ III ს-ის I ნახევარში.
3) ლეგენდის თანახმად რომის დაარსება ეკუთვნის...
ა. ცენტურიებს,

ბ. რომოლუსს და რემუსს,

გ. ნუმა პომპილიუსს, დ. ციცერონს.

4) რომი დაარსდა...
ა. ძვ.წ 740 წ.,

ბ. ძვ.წ 743 წ.,

გ. ძვ.წ 753 წ.,

დ. ძვ.წ 780 წ.

5) ლეგენდის თანახმად რომოლუსისა და რემუსის დაღუპვა განიზრახა...
ა. ათენის მეფემ,

ბ. სპარტას მეფეს,

გ. ალბა ლონგას მეფე, დ. ნუმა პომპილიუსმა.

6) მცირეწლოვანი, სასიკვდილოდ განწირული რომოლუსი და რემუსი გადაარჩინა...
ა. ძუ ვეფხვმა,

ბ. ძუ მგელმა, გ. ძუ ლომმა.

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

7) რომის მეორე მეფის, ნუმა პომპილიუსის მოღვაწეობის წლებია...
ა. ძვ.წ 672-640 წწ,

ბ. ძვ.წ 717-673 წწ,

გ. ძვ.წ 641-616 წწ,

დ. ძვ.წ 616-578 წწ.

8) რომს ჩრდილოეთით ესაზღვრებოდა ____________, რომლებიც შეადგენდნენ 12 ქალაქსახელმწიფოს...
ა. ბერძნული პოლისები,

ბ. ბარბაროსთა მიწები,

9) რომის უკანასკნელი მეფე იყო...
ა. ტულუს ჰოსტილიუსი,

ბ. ამკუს მარციუსი,

გ. ეტრუსკთა მიწები, დ. გალების მიწები.

გ. ტარკვინიუს სუპერბუსი, დ. ლუციუს ტარკვინიუსი.
10) რომში მეფე დაამხეს და ქვეყანაში რესპუბლიკური წყობა დამთავრდა...
ა. ძვ.წ 500 წელს,

ბ. ძვ.წ 506 წელს,

გ. ძვ.წ 509 წელს,

დ. ძვ.წ 510 წელს.

11) განმარტეთ რესპუბლიკა / დემოკრატია : __________________________________________
12) რომში, მეფე, რომელიც ტრადიციის თანახმად თავად ღმერთის ნებით იღებდა ხელში
ძალაუფლებას და ერთდოულად ითვლებოდა ...
ა. სენატორად,

ბ. ქალაქის მთავარ არქიტექტორად,

გ. ქურუმად და უზენაეს მთავარსარდლად.

13) რომში სათათბირო ორგანოს (უხუცესთა საბჭოს) ეწოდებოდა...
ა. პარლამენტი,

ბ. სენატი,

გ. ორაკულები,

დ. ტრიუმვირატი.

14) სათათბირო ორგანო (უხუცესთა საბჭო) შედგებოდა...
ა. 100 წარჩინებული ოჯახისგან,

ბ. 200 წარჩინებული ოჯახისგან,

გ. 300 წარჩინებული ოჯახისგან, დ. 400 წარჩინებული ოჯახისგან.
15) სახალხო ანუ ლაშქრის კრება შედგებოდა...
ა. ორ ტომად და 10 კურიად,

ბ. ორ ტომად და 30 კურიად,

გ. სამ ტომად და 20 კურიად, დ. სამ ტომად და 30 კურიად.
16) კურია შედგებოდა...
ა. წარჩინებული მეომრებისგან, ბ. წარჩინებული მოქალაქეებისგან,
გ. წარჩინებული ოჯახებისგან,

დ. წარჩინებული ვაჭრებისგან.

17) რომში მეფესთან ერთად გადაწყვეტილებებს ასევე იღებდა...
ა. ვაჭრები,

ბ. ქურუმები,

გ. სენატორები,

დ. ლაშქარი.

18) სამეფო ხელისუფლების დამხობის შემდეგ რომში კანონებს და ყველა დონის მოხელეს
ირჩევდა...
ა. ქურუმები,

ბ. სენატორები, გ. სახალხო კრება, დ. ცენტურიები.

19) კენჭისყა ხდებოდა...
ა. ორაკულების,

ბ. ცენტურიების,

გ. მოხელე კონსულტანტების,

დ. დიქტატორები მიერ.

20) რამდენი ადამიანისგან შედგებოდა - ცენტურიები? ___________________________________
21) რას წარმოადგენდა რომში სენატი და რა ფუნქცია ეკისრებოდა მას :
_____________________________________________________________________________________
22) რამდენი წარჩინებული ადამიანისგან შედგებოდა სენატი, რომელიც სულ უფრო და უფრო
იზედებოდა...
ა. 100,

ბ. 200,

გ. 300,

დ. 400.

23) უაზნო გვარების წარმომადგენლებს ეწოდებოდათ...
ა. ცენტურიები,

ბ. პლებეები, გ. დაბალი რანგის სამხედრო პირები, დ. მეომრებს.

24) რომში აღმასრულებელი ხელისუფლება ეკუთვნოდათ არჩეულ...
ა. კონსულებს,

ბ. სენატორებს, გ. ცენტურიონებს, დ. მაგისტრატებს.

25) რესპუბლიკაში უმაღლესი თანამდებობა ეკავათ ______, რომლებიც სარდლობდნენ ლაშქარს
ომში და განაგებდნენ ფინანსებს.
ა. კონსულებს,

ბ. სენატორებს, გ. ცენტურიონებს, დ. მაგისტრატებს.

26) ომის დროს კონსულებად ირჩევდნენ...
ა. ორ სენატორს, რომელთაგან ერთ-ერთი დედაქალაქში რჩებოდა და ეკონომიკის საკითხებს
აკონტროლებდა.
ბ. სამხედრო ცენტურიონებს, რომლებიც კარგად იყვნენ ომისთვის გაწვრთნილნი.
გ. დიქტატორებს, რომელსაც განუსაზღვრელი ძალაუფლება ენიჭებოდა ექვსი თვის
განმავლობაში.
დ. ა და გ არის სწორი.
27) დაწერეთ თუ ვის ირჩევდნენ კონსოლის შემდეგ ცენზორად და რა ევალებოდა მას :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
28) სამართლის საკითხებს აწარმოებდნენ...
ა. პლებეები,

ბ. სენატორები,

გ. კვესტორები,

დ. პრეტორები.

29) როგორ იქმნებოდა რომის სამართლის კანონები. რას აქცევდნენ შემდგენელები დიდ
ყურადღებას...
_______________________________________________________________________________________
30) ხაზინაზე პასუხისმგებლობა ენიჭებოდა...
ა. პრეტორებს,

ბ. კვესტორებს, გ. ედილებს,

დ. სენატორებს.

31) ქალაქის სამსახურებზე პასუხისმგებლობა ენიჭებოდა...
ა. პრეტორებს,

ბ. კვესტორებს, გ. ედილებს,

დ. სენატორებს.

32) რომელ საუკუნეში შეიქმნა მარკუს ტულიუს ციცერონის ნაშრომები?
ა. ძვ.წ I საუკუნეში, ბ. ძვ.წ IV საუკუნეში, გ. ძვ.წ VI საუკუნეში,

დ.ძვ.წ VIII საუკუნეში.

33) სამართალთან დაკავშირებით დიდ მასალას მოუყარა თავი იმპერატორმა იუსტინიანემ...
ა.ძვ.წ VIII საუკუნეში.

ბ. ახ.წ IV საუკუნეში,

გ. ახ.წ VI საუკუნეში,

დ.ახ.წ VIII საუკუნეში.

34) ციცერონი მოღვაწეობდა...
ა. ძვ.წ I საუკუნეში, ბ. ძვ.წ II საუკუნეში, გ. ძვ.წ III საუკუნეში,

დ.ძვ.წ IV საუკუნეში.

35) რას ნიშნავს ტრიუმვირატი...
ა. ორთა მმართველობას,
გ. ოთხის მმართველობას,

ბ. სამის მმართველობას,
დ. ხუთის მმართველობას.

36) განმარტეთ - სენტენცია : ____________________________________________________________
37) რომის ძირითადი მეტოქე იყო...
ა. საბერძნეთი, რომელიც მიიწევდა ახალი ბერძნული კოლონიების შესაქმნელად,
ბ. ჩრდილოეთის ბარბაროსული ტომები,
გ. კართაგენი რომელიც ხმელთაშუაზღვისპირეთის დიდ ნაწილს აკონტროლებდა,
დ.ეგვიპტე, რომელიც სირია-პალესტინას აკონტროლებდა.
38) რომაელები ,,პუნიკურს" უწოდებდნენ...
ა. საბერძნეთს,

ბ. კართაგენს,

გ. გალებს,

დ. ჰუნებს.

39) პირველი პუნიკური ომი მიმდინარეობდა...
ა. ძვ.წ 264-241 წწ,

ბ. ძვ.წ 218-201 წწ,

გ. ძვ.წ 149-146 წწ,

დ. ძვ.წ 334-323 წწ.

დაწერეთ რამ გამოიწვია პირველი პუნიკური ომის დაწყება და რა შედეგით დასრულდა ის (2ქ)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
40) მეორე პუნიკური ომი მიმდიანრეობდა...
ა. ძვ.წ 264-241 წწ,

ბ. ძვ.წ 218-201 წწ,

გ. ძვ.წ 149-146 წწ,

დ. ძვ.წ 334-323 წწ.

დაწერეთ რამ გამოიწვია მეორე პუნიკური ომის დაწყება და რა შედეგით დასრულდა ის (2ქ)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
41) მესამე პუნიკური ომი მიმდიანრეობდა...
ა. ძვ.წ 264-241 წწ,

ბ. ძვ.წ 218-201 წწ,

გ. ძვ.წ 149-146 წწ,

დ. ძვ.წ 334-323 წწ.

დაწერეთ რამ გამოიწვია მეორე პუნიკური ომის დაწყება და რა შედეგით დასრულდა ის (2ქ)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
42) მეორე პუნიკურ ომში კართაგენელებს სარდლობდათ...
ა. სციპიონ აფრიკელი და ჰამილკარი,

ბ. ჰანიბალი,

გ. ჰამილკარი და ჰასდრუბალი,

დ.ბ და გ არის სწორი.

43) ჰანიბალმა კართაგენის ჯარების მმართველობა ჩაიბარა...
ა. ძვ.წ 216 წელს,

ბ. ძვ.წ 219 წელს,

გ. ძვ.წ 220 წელს,

დ. ძვ.წ 201 წელს.

44) ბრძოლა კანესთან მოხდა...
ა. ძვ.წ 216 წელს, სადაც რომაელებმა ჰანიბალის ლაშქარი შეიტყუეს მახეში და გაანადგურეს.
ბ. ძვ.წ 218 წელს, სადაც ჰანიბალმა რომაელთა ლაშქარი შეიტყუა მახეში და გაანადგურა.
გ. ძვ.წ 216 წელს, სადაც ჰანიბალმა რომაელთა ლაშქარი შეიტყუა მახეში და გაანადგურა.
დ. ძვ.წ 218 წელს, სადაც რომაელებმა ჰანიბალის ლაშქარი შეიტყუეს მახეში და გაანადგურეს.
45) იტალიაში ლაშქრობისას რომელმა მთავარსარდალმა გადალახა ალპები...
ა. ჰამილკარმა,

ბ. ჰასდრუბალმა,

გ. ჰანიბალმა,

დ. სციპიონ აფრიკელმა.

46) კართაგენი, ანუ დღევანდელი...
ა. კაირო,

ბ. ბაღდადი,

გ. თუნისის,

დ. ალჟირი.

47) სციპიონ უმცროსის სარდლობით რომაელებმა აფრიკაში გადაიტანეს თავდასხმები. ჰანიბალი
იძულებული გახდა, რომ დაბრუნებული უკან, სადაც ის თავის უკანასკნელ ბრძოლაში
დამარცხდა...
ა. კანესთან,

ბ. კართაგენთან, გ. ზამასთან,

დ. გავგამელასთან

48) ,,კართაგენი უნდა დაინგრეს" - ეს სიტყვები ეკუთვნის...
ა. ჰანიბალს,

ბ. სციპიონ აფრიკელს,

გ. კატონს,

დ. ჰასდრუბალს.

49) დამარცხებულმა ჰანიბალმა, რომელიც აღმოსავლეთში, ელინისტურ სახელმწიფოში აფარებდა
თავს და რომლის დატყვევეის საშიშროებაც დადგა, თავი მოიწამლა...
ა. ძვ.წ 1832/2 წ,

ბ. ძვ.წ 182/1 წ,

გ. ძვ.წ 185/4 წ,

დ. ძვ.წ 188/7 წ.

50) კართაგენის დამარცხების შემდეგ რომმა დამპყრობლური გეგმები გადაიტანა აღმოსავლეთში...
ა. ეგვიპტის სამეფოში,

ბ. საბერძნეთში, გ. სელევკიდურ ირანში,

დ. ა და გ არის სწორი.

51) რომაელების მიერ კართაგენის საბოლოოდ დანგრევას ხელმძღვანელობდა...
ა. ციცერონი,

ბ. ჰანიბალი,

გ. სციპიონ ემილიანუსი, დ. კორნელიუს სციპიონი.

52) რომი, რომელმაც საბოლოოდ მოსპო კართაგენი მთელი თავისი ძალები გადაისროლა
აღმოსავლეთში და დაიწყო ილირიული ომები, რომლებიც მიმდინარეობდა...
ა. ძვ.წ 228-227 წ, ძვ.წ 216 წ.

ბ. ძვ.წ 229-228 წ, ძვ.წ 219 წ.

გ. ძვ.წ 227-226 წ, ძვ.წ 216 წ.

53) კელტებთან ომი, რომლის დროსაც რომმა დაიპყრო ჩრდილოეთ იტალია, მიმდინარეობდა...
ა. ძვ.წ 200-180 წწ

ბ. ძვ.წ 200-190 წწ

გ. ძვ.წ 200-170 წწ

დ. ძვ.წ 200-160 წწ.

54) რომი მაკედონიის უძლიერეს მოკავშირეს სელევკიდების მეფეს - ანტიოქოს II-ს ამარცხებს...
ა. ძვ.წ 170 წ,

ბ. ძვ.წ 180 წ,

გ. ძვ.წ 185 წ,

დ. ძვ.წ 190 წ.

55) რომი საბერძნეთის დაპყრობას ასრულებს...
ა. ძვ.წ 140 წ,

ბ. ძვ.წ 142 წ,

გ. ძვ.წ 146 წ,

დ. ძვ.წ 148 წ.

56) რომი ატილოს III-სგან პერგამონის ძლიერ ელინისტურ სამეფოს იღებს...
ა. ძვ.წ 120 წ,

ბ. ძვ.წ 133 წ,

გ. ძვ.წ 135 წ,

დ. ძვ.წ 138 წ.

57) რომმა ანატოლიაში აჯანყება ჩაახშო და იქ შექმნა მოკავშირე პროვინცია აზია...
ა. ძვ.წ 129 წ,

ბ. ძვ.წ 130 წ,

გ. ძვ.წ 132 წ,

დ. ძვ.წ 135 წ.

58) მითრიდატე VI ევპატროსის წინააღმდეგ რომმა სამი ომი აწარმოა...
ა. ძვ.წ 88-82, 81-80, 74-64 წწ,

ბ. ძვ.წ 87-83, 81-80, 74-64 წწ,

გ. ძვ.წ 89-84, 83-81, 74-64 წწ,

გ. ძვ.წ 89-84, 83-82, 74-64 წწ.

59) სულას დიქტატურა დამყარდა...
ა. ძვწ 81-79,

ბ. ძვ.წ 82-79,

გ. ძვ.წ 81-78,

დ. ძვ.წ 82-78 წწ.

60) ისაუბრეთ სულას დიქტატურაზე, იმ პერიოდის ვითარებაზე და ამ დიქტატურის შედეგებზე
(5ქ)

61) ეფესოს საღამო მოხდა...
ა. ძვ.წ 86 წელს,

ბ. ძვ.წ 87 წელს,

გ. ძვ.წ 88 წელს,

დ. ძვ.წ 90 წელს.

62) რას დაერქვა ეფესოს საღამო (2 ქ) :

63) რომაულ ესპანეთში დიდი არეულობების ჩახშობა, რომელიც ციცერონმა წარმატებით ჩაახშო,
მიმდინარეობდა...
ა. ძვ.წ 77-74 წწ,

ბ. ძვ.წ 77-71 წწ,

გ. ძვ.წ 76-73 წწ,

დ. ძვ.წ 75-73 წწ.

64) მესამე ომი მითრიდატესთან, სადაც რომაელებმა გაიმარჯვეს, დასრულდა...
ა. ძვ.წ 64 წელს,

ბ. ძვ.წ 65 წელს,

გ. ძვ.წ 66 წელს,

დ. ძვ.წ 68 წელს.

65) კრასუსისა და პომპეუსის კონსულობა და ასევე სულას მიერ შემოღებული კანონების გაუქმება
ხდება...
ა. ძვ.წ 68 წლიდან,

ბ. ძვ.წ 70 წლიდან,

გ. ძვ.წ 71 წლიდან,

დ. ძვ.წ 73 წლიდან.

66) პომპეუსმა კილიკიის მეკობრეებზე დიდი გამარჯვება მოიპოვა...
ა. ძვ.წ 67 წელს,

ბ. ძვ.წ 70 წელს,

გ. ძვ.წ 71 წელს,

დ. ძვ.წ 73 წელს.

67) მეკობრეებთან გამარჯვების შემდეგ პომპეუსი ლაშქრობს მითრიდატეს წინააღმდეგ, რის
შემდეგადაც აღმოსავლეთში ყალიბდება რომის მთელი ვასალური სისტემა : პონტო, სირია,
კილიკია. ამ პროცეს ადგილი ჰქონდა...
ა. ძვ.წ 77-74 წწ,

ბ. ძვ.წ 70-61 წწ,

გ. ძვ.წ 66-64 წწ,

დ. ძვ.წ 66-44 წწ.

68) პირველი ტრიუმვირატი შეიქმნა...
ა. ძვ.წ 64 წელს,

ბ. ძვ.წ 63 წელს,

გ. ძვ.წ 62 წელს,

დ. ძვ.წ 60 წელს.

69) პირველი ტრიუმვირატის წევრები იყვნენ...
ა. კრასუსი, მითრიდატე, ციცერონი,
გ. პომპეუსი, მითრიდატე, სულა,

ბ. პომპეუსი, კრასუსი, სულა,
დ. პომპეუსი, კრასუსი, კეისარი.

70) კატალინას შეთქმულება მოხდა...
ა. ძვ.წ 64 წელს,

ბ. ძვ.წ 63 წელს,

გ. ძვ.წ 62 წელს,

დ. ძვ.წ 60 წელს.

გ. ძვ.წ 60 წელს,

დ. ძვ.წ 51 წელს.

გ. ძვ.წ 60 წელს,

დ. ძვ.წ 51 წელს.

71) პართებთან ბრძოლა მოხდა...
ა. ძვ.წ 58 წელს,

ბ. ძვ.წ 53 წელს,

72) კრასუსი დაიღუპა...
ა. ძვ.წ 58 წელს,

ბ. ძვ.წ 53 წელს,

73) იულიუს კეისრის ომი გალიის წინააღმდე, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი რომის
შემადგენლობაში მოექცა, მიმდინარეობდა...
ა. ძვ.წ 58-51 წწ,

ბ. ძვ.წ 58-40 წწ,

გ. ძვ.წ 56-51 წწ,

დ. ძვ.წ 58-44 წწ.

74) სენატმა პომპეუს ურჩი კეისრისგან რომის დაცვისკენ მოუწოდა...
ა. ძვ.წ 49 წელს,

ბ. ძვ.წ 48 წელს,

გ. ძვ.წ 47 წელს,

დ. ძვ.წ 45 წელს.

75) რომში სამოქალაქი ომი მიმდინარეობდა...
ა. ძვ.წ 49-41 წწ,

ბ. ძვ.წ 49-45 წწ,

გ. ძვ.წ 49-46 წწ,

დ. ძვ.წ 46-44 წწ.

76) ვის ეკუთვნის სიტყვები ,,წილი ნაყარია, რუბიკონი გადალახულია".
ა. კრასუსს,

ბ. პომპეუსს,

გ. კეისარს,

დ. ციცერონს.

77) კეისარმა პომპეუსის 20000-იანი სამხედრო ძალა ვარსალუსთან დაამარცხა...
ა. ძვ.წ 49 წელს,

ბ. ძვ.წ 48 წელს,

გ. ძვ.წ 47 წელს,

დ. ძვ.წ 45 წელს.

78) კეისარი ეგვიპტეში ლაშქრობს და იქ დედოფლად კლეოპატრას აკურთხებს...
ა. ძვ.წ 48-41 წწ,

ბ. ძვ.წ 48-47 წწ,

გ. ძვ.წ 47-46 წწ,

დ. ძვ.წ 46-44 წწ.

79) ვის ეკუთვნის ეს ტენდენცია : ,,მივედი, ვნახე, გავიმარჯვე" (VENI, VIVI, VICI)?
ა. კრასუსს,

ბ. პომპეუსს,

გ. კეისარს,

დ. ფარნაკეს პონტოელს.

81) თაფსუსთან ბრძოლაში კეისარმა პომპეუსის უკანასკნელი მომხრეები დაამარცხა.
ა. ძვ.წ 49 წელს,

ბ. ძვ.წ 48 წელს,

გ. ძვ.წ 47 წელს,

დ. ძვ.წ 46 წელს.

81) კეისარმა ესპანეთში, პომპეუსის შვილებზე, მუნდასთან გამარჯვება მოიპოვა...
ა. ძვ.წ 45 წელს,

ბ. ძვ.წ 48 წელს,

გ. ძვ.წ 47 წელს,

დ. ძვ.წ 46 წელს.

82) იულიუს კეისარი მოკლეს...
ა. ძვ.წ 44 წლის 15 მაისს,
გ. ძვ.წ 45 წლის 15 მაისს,

ბ. ძვ.წ 44 წლის 15 მარტს,
დ. ძვ.წ 46 წლის 15 ამრტს.

სურათი და სქემა (10 ქ)

1. (2)ვინ არის გამოსახული N2 სურათზე და როგორ დაასრულა მან სიცოცხლე?
2.(3) რომელ დიდ ომში მიიღო მან მონაწილეობა და რომელ ბრძოლაში დაამარცხა მოწინააღმდეგე.
3. (1)რა პროცესია ასახული N2 ილუსტრაციაზე.

სქემა (4ქ)

1. ვისი ჯარია აღნიშნული სქემაზე ლურჯი ფერით?
2. წყაროს მიხედვით რა მოიქმოქმედა რომის მოკავშირეთა კავალერიამ?
3. რა ტაქტიკას მიმართეს ლურჯი ფერით აღნიშნულმა მეომრებმა?
4. ბრძოლის რომელი ფაზაა ასახული სქემაზე და ვისი გამარჯვებით დასრულდა ის ?

