
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო ტესტი 

სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია 

1.სარწყავი ნორმა არის 
ა) ერთი მცენარისათვის საჭირო წყლის რაოდენობა; 
ბ) წყლის ხარჯი; 
გ)  წყლის ის რაოდენობაა, რომელიც საჭიროა 1ჰა ფართობის მოსარწყავად; 
დ)მცენარისათვის სავეგეტაციო პერიოდში საჭორო წყლის რაოდენობა.2.სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების დაჭაობების ძირითად მიზეზს წარმოადგენს 
ა) ნიადაგის სტრუქტურა; 
ბ) ატმოსფერული წნევის ცვალებადობა; 
გ) ადამიანის ზემოქმედება; 
დ) კლიმატი.   
3.დასაშრობი მიწის ოპტიმალურ ტენიანობას მისი სრული ტენტევადობიდან ვიღებთ 
ა) 55-85% 
ბ) 30-40%; 
გ) 10-20%; 
დ) 15-45%.                                                                                                                    
4.ჰიდრომელიორაციული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის ძირითად ღონისძიებას 
მიეკუთვნება 
ა) მშენებლობა; 
ბ) გეოდეზიური სამუშაოების წარმოება.     
გ) დაპროექტება; 
დ) მეთვალყურეობა, მოვლა, რემონტი;                                                                                    
5.ჰიდროსტატიკური წნევის ერთეულია 
ა) მ2; 
ბ) კგ.ძ; 
გ) ნ/მ2; 
დ) კგ. 
6.წერტილში ჰიდროსტატიკური წნევის მნიშვნელობა დამოკიდებულია 
ა) სითხის სიბლანტეზე; 
ბ) სითხის სიმკვრივეზე; 
გ) სითხის ჭურჭლის ფორმაზე; 
დ) წერტილის კოორდინატებზე. 
7. ჰიდრავლიკური რადიუსი არის 
ა) შეზის კოეფიციენტის შეფარდება ცოცხალ კვეთთან; 
ბ) ცოცხალი კვეთის შეფარდება სველ პერიმეტრთან; 
გ) არხის ქანობის შეფარდება სველ პერიმეტრთან; 
დ) არხის სიგანის შეფარდება მის ცოცხალ კვეთთან. 
8. წყლის ხარჯის განზომილებაა 
ა) მ3; 
ბ) მ/წმ; 
გ) მ3/წმ; 
დ) ნ/მ. 
9. ბერნულის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე 
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10. სითხის მოძრაობის რეჟიმი დამოკიდებულია  
ა) სიბლანტის დინამიკურ კოეფიციენტზე; 
ბ) სითხის რაოდენობაზე; 
გ) სითხის ხარჯზე; 
დ) რეინოლდსის რიცხვზე. 
11. სითხის მოძრაობის რეჟიმი ტურბულენტურია თუ 
ა)  
ბ)  
გ)  
დ)  
12. არასრულყოფილი კუმშვის დროს 
ა) am 3  an an 3 , 
ბ) am 3  an an 3 ; 
გ) am 3  an an 3 ,; 
დ) am 3  an an 3 . 
13. განივი პროფილის მიხედვით კალაპოტი შეიძლება იყოს 
ა) სამკუთხა ფორმის; 
ბ) წრიული ფორმის; 
გ) ოთხკუთხა ფორმის; 
დ) სწორფორმიანი და არასწორფორმიანი. 
14. სწრაფდენის ქანობი იანგარიშება შემდეგი დამოკიდებულებით 
ა)  

ბ)  

გ)  

დ)  

15. მოვლენას, რომელიც ხასიათდება სითხის სიღრმეების უეცარი მომატებით, როდესაც ნაკადს 
უხდება კრიტიკული სიღრმის გავლა, რასაც თან მოსდევს მაღალი სიჩქარეებიდან დაბალ 
სიჩქარეებზე გადასვლა, ვუწოდებთ  

ა) ჰიდრავლიკური ტალღა; 
ბ) ჰიდრავლიკური დარტყმა; 
გ) ჰიდრავლიკურ ნახტომს; 
დ) ზედაპირულ ნახტომს. 
16. ჰიდრავლიკურად უხელსაყრელესია განივი კვეთი რომელიც ხასიათდება...... 
ა) ჰიდრავლიკური რადიუსის მაქსიმალური მნიშვნელობით; 
ბ) სველი პერიმეტრის მაქსიმალური სიგრძით; 
გ) ცოცხალი კვეთის მინიმალური მნიშვნელობით; 
დ) მაქსიმალური ქანობით. 
17. სიგრძივ ჰიდრავლიკური დანაკარგის სიდიდეზე გავლენას ახდენს  
ა) სიმქისე;     
ბ) უეცარი გაფართოვება;      
გ) უეცარი შევიწროვება;    
დ) სითხის მილსადენში ნორმალურ შესვლაზე.     
18.მeteorologiuir sadgurebSi haeris wnevas zomaven  
a) aneroidiT da barografiT;

 

b) vercxliswylis (sindiyis) jamiani barometriT da barografiT;
 

g) vercxliswylis (sindiyis) jamiani barometriT, aneroidiT dabarografiT; 
19. mSrali haeris simkvrive normaluri wnevisa da 00 temperaturis drostolia 
ა) 1,293 g/m3; 
b) 1,325 g/m3; 
g) 0,293 g/m3.   
20. mcenaris mier წყლის aorTqlebis process ewodeba 
a)transpiracia;

 
b) fizikuri aorTqleba;

 



g) jamuri aorTqleba;
 21. haeris temperaturis cvlileba adiabaturad niSnavs, rom 

 
a)moZravi haeri siTbos gascems da iRebs irgvliv myofi haerisagan;

 
b)moZravi haeri siTbos ar gascems irgvliv myofi haerisagan;

 
g)moZravi haeri siTbos arc gascems da arc iRebs irgvliv myofi haerisagan;

 22. dedemiwis zedapirze qaris saSualo siCqarea 
 

a)5-10 m/wm.
 

b) 10-15 m/wm;
 

g) 5-15 m/wm; 
23. heris formirebaSi Ziriadi roli eniWeba  
a)mzis radiacias;

 
b) Rrubliaobas;

 
g) wvimas;

 24. mzis sxivuri energiis nakads, romelic dedamiwaze dacemisas siTburenergiad 
gardaiqmneba ewodeba  
a) temperaturuli radiacia; 
b)mzis radiacia;

 
g) mzis energia.

 25. fizikuri TaviseburebebiT, temperaturis cvlilebis mixedviT, atmosfero iyofa 
Semdeg fenebad  
a)troposfero, stratosfero, egzosfero;

 
b)troposfero, stratosfero, mezosfero, Termosfero, egzosfero;

 
g)stratosfero, mezosfero, Termosfero, egzosfero;

 26. mzis pirdapiri radiaciis sazom xelsawyos ewodeba  
a)pirgeometri;

 
b)balansismzomi;

 
g)pirheliometrebi da aqtinometrebi;

 27.pluviografiT izomeba  
a) naleqebi;

 
b)mxolod Txevadi naleqebi;

 
g) wliuri naleqebi; 
28. kondensacia ewodeba 

 
a) wylis orTqlis myar mdgomareobaSi gadasvlas ;

 
b) atmosferoSi temperaturis dacemas;

 
g)wylis orTqlis Txevad mdgomaeobaSi gadasvlas; 
29. moculobis mixedviT 1 mm naleqi 

 
a) Seesabameba 10 kg 1 m2-ze;

 
b) Seesabameba 1 litrs 10 m2-ze;

 
g)Seesabameba 1 litrs 1 m2-ze; 
30. wnevis wliuri msvlelobis Semdeg tipebs arCeven: 
a) kontinenturi da polaruli;

 
b)kontinenturi, okeanuri, polaruli;

 
g) okeanuri da polaruli; 
31. დედამიწის ზედაპირსა და ატმოსფეროს შორის ტენის მუდმივად გაცვლისა და ბრუნვის 
პროცესს ეწოდება:

 ა) დედამიწის წყლის ბალანსის განტოლება;
 ბ) ბუნებაში წყლის მიმოქცევა;

 გ) ოკეანებიდან და ზღვებიდან აორთქლებული წყლის რაოდენობას;
 32. დედამიწის წყლის ბალანისის განტოლება გამოსახება შემდეგნაირად:

 ა) Z1+Z2=(X1+Y)+(X2-Y)=X1+X2
 ბ) X1+Y)+(X2-Y)=X1+X2

 გ) Z1+Z2=(X1+Y)=X1+X2 

33.მდინარის შესართავის სახეა: 

ა) ესტუარი და დელტა; 

ბ) ესტაუარი; 
გ) დეტლა; 



34. ხმელეთის იმ ფართობს საიდანაც მდინარე ან მდინარეთა სისტემა 
საზრდოობსზედაპირებული და მიწიქვეშა წყლებით ეწოდება: 

ა) წყალგამოყოფი; 

ბ) განტოტების კოეფიციენტი; 

გ)მდინარის აუზი;  
35. მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობის გამოსათვლელად პირველ  რიგში აუცილებელია: 

ა) აუზის საშუალო სიგანის განსაზღვრა;  

ბ) აუზის სიგრძის განსაზღვრა; 

გ)წყალგამყოფი ხაზის მდებარეობის დადგენა; 
36.ხეობის ყველაზე უმდაბლეს ნაწილს , რომელიც მდინარის ნაკადით არის დაკავშირებული 
ეწოდება: 
ა. კალაპოტი; 

ბ. ხეობის კალთები; 

გ. ხეობის ფსკერი; 
37. მდინარის გრძივი პროფილის ფორმირებაზე გავლენას ახდენს: 
ა) მდინარის წყლიანობა, ადგილმდებარეობის რელიეფი; 

ბ)მდინარის წყლიანობა, ადგილმდებარეობის რელიეფი; ნიადაგის იმ ქანების შემადგენლობა და 
ხარისხი, სადაც მიედინება მდინარე; 

გ) მდინარის ვარდნა; 
38. წყლის იმ  ოდენოაბას (მოცულობას) რომელიც დროის ერთეულში ნაკადის ცოცხალ კვეთში 
გაედინება უწოდებენ: 
ა) წყლის სიჩქარეს; 

ბ) ცოცხალ კვეთს; 

გ)წყლის ხარჯს; 
39.წყლის დონეების ცვალებადობაში გამოყოფენ დონეთა შემდეგ ცვალებადობას; 

ა)მრავალწლიური, (პერიოდული, სეზონური) შემთხვევითი; 

ბ) მრავალწლიური,  

გ) შემთხვევითი; 
40. მდინარისა და აუზის გეომეტრიული მახასიათებლებია 

ა)სიგრძე, აუზის ფართობის სიდიდე; 

ბ) დახრილობა, კალაპოტის მდგრადობა; 

გ) სიგრძე, საშუალო წლიური ხარჯის ოდენობა; 
41. სრულიად უმნიშვნელო აუზის მქონე მდინარეებს მიაკუთვნება: 

ა)50 კმ.2-ზე ნაკლები ფართობით; 

ბ) 50-500 კმ.2 ფარგლებში; 

გ) 4000-20000 კმ.2ფარგლებში; 
42. წარმოშობის მიხედვით ტბები იყოფა: 

ა) ეროზიული, კარსტული; დისლოკაციური; 

ბ) დეფლაციური, ნამდინარევი; ხეობის და სანაპირო; 
გ) ქვაბულისეული და დაგუბებული; 

43. წყლის ორთქლის იმ რაოდენობას, რომელსაც შეიცავს 1 მ3 ჰაერი ეწოდება 

ა) ჰაერის ტენიანობა;  

ბ) ჰაერის აბსოლიტური ტენიოანობა; 

გ) ფარდობითი ტენიანობა; 

44. წყლის ის ხარჯი რომელიც ჩამოედინება მდინარის აუზის ერთეული ფართიდან 1 წამის 
განმავლობაში ეწოდება  
ა) ჩამონადენის შრის სიმაღლე; 

ბ) მოდულური კოეფიციენტი; 

გ)ჩამონადენის მოდული; 

45. მდინარეთა საშუალო წლიური ჩამონადენის ცვალებადობა ე.წ. ვარიაციის კოეფიციენტი  

ა) სხვადასხვა მდინარისათვის ერთნაირია; 

ბ) სხვადასხვა მდინარისათვის სხვადასხვაა; 

გ) 0,10-0,25-ის ფარგლებში მერყეობს; 
 
 



46. წლიური ხარჯების საშუალო არითმეტიკული მნიშვნელობა გამოითვლება 

ა) როგორც საშუალო სიდიდე არსებულ დაკვირვებათა პერიოდის ფარგლების შესაბამისი 
ყოველწლიური ხარჯებიდან; 

ბ) ჩამონადენის ნორმის განსაზღვრით; 

გ) ბინომიალური ასიმეტრიული მრუდის აგებით; 

47. ასიმეტრიის კოეფიციენტი გამოსახავს  
ა) მანძილს განაწილების ცენტრამდე; 

ბ) დაკვირვებათა მასალების არსებობას; 

გ) განაწილების მრუდის არასიმეტრიულობას; 

48. ცვალებადი სიდიდის მნიშვნელობას, რომელიც 50%-იან უზრუნველყოფას შეესაბამება 
ეწოდება 

ა) ჩამონადენის ნორმა;  

ბ) მოდა; 

გ) მედიანა; 

49. ასიმეტრიულობის რადიუსი ეწოდება 

ა) მანძილს განაწილების ცენტრსა და მოდას შორის; 

ბ) ბინომიალურ მრუდს; 

გ) მაქსიმალური სიხშირის შესაბამის მნიშვნელობას; 

50.ყოველი ცალკეული წლისათვის მდინარის წყლიანობის დახასიათება ხდება  

ა) ხარჯის მიხედვით; 

ბ) ჩამონადენის მოდულის მიხედვით; 

გ) ჩამონადენის უზრუნველყოფით; 

51. ტივტივა ნატანის აღსარიცხავად მდინარეთა კალაპოტებში წყლის სინჯს იღებენ 

ა) ბათომეტრებით; 

ბ) მიტჩელის ტივტივით;  

გ) ჰიდრომეტრიული ჭოკით; 

52. სიმღვრიმეზე წყლის სინჯის აღების ძიღითადი წესებია 

ა) ინტეგრალური; 

ბ) დეტალური, ჯამური და ინტეგრალური; 

გ) დეტალური და ჯამური; 

53. ანალიზური და გრაფო ანალიზური მეთოდებით ხდება 

ა) მხოლოდ ტივტივა ნატანის ხარჯის გაანგარიშება; 

ბ) არც ტივტივა ნატანის ხარჯის გაანგარიშება და აგრეთვე ფსკერული ნატანის ხარჯის დადგენა; 

გ) ტივტივა ნატანის ხარჯის გაანგარიშება და ფსკერული ნატანის ხარჯის დადგენა; 

54. ნატანი მასალის ნაწილაკების წონის შეფარდებას იმავე მოცულობის წყლის წონასთან ეწოდება 

ა) მოცულობითი წონა; 

ბ) კუთრი წონა; 

გ) ფორიანობა; 

55. ჩამონადენის რეგულირების კლასიფიკაცია ძირითადად შეიძლება: 

ა) დანიშნულების, დარეგულირებული წყლის მოცულობის რაოდენობრივად გამოყენების და 
რეგულირების ხანგრძლივობის პერიოდის მიხედვით; 

ბ)  რეგულირების ხანგრძლივობის პერიოდის მიხედვით; 

გ) დანიშნულების და რეგულირების ხანგრძლივობის პერიოდის მიხედვით; 

56. დანიშნულების მიხედვით წყალსაცავებში დარეგულირებული წყლის ჩამოანადენი 
გამოიყენება: 

ა) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსარწყავად ვეგეტაციის პერიოდში და სხვ.; 

ბ) დღეღამური, ერთკვირეული, სეზონური (წლიური) და მრავალწლიანი რეგულირებისათვის; 

გ) ჩამონადენის გადანაწილებას ერთი საანგარიშო წლის განმავლობაში; 

57.სეზონურ და დღეღამურ რეგულირებას იყენებენ 

ა) ჰიდროენერგეტიკული მიზნით; 

ბ) ხე-ტყის წყალზიდვის მიზნით; 

გ) წყლადიდობებთან ბრძოლის მიზნით; 

 
 
 



58. წყალსაცავის ტევადობის კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: 

ა) 
0Q
aq   

ბ) 
0Q
qa   

გ) 
0Q
qQ   

59. წლის განმავლობაში მდინარეთა ჩამონადენის განაწილების საკითხის შესწავლის დროს 
განიხილავენ: 

ა) ჩამონადენის განაწილებას  თვეების მიხედვით; 

ბ) ჩამონადენის განაწილებას სეზონებისა მიხედვით; 

გ)ჩამონადენის განაწილებას სეზონებისა და თვეების მიხედვით; 

60. ნაგებობათა კლასისა და მათი საექსპლუატაციო პირობების მიხედვით შეიძლება დადგენილი 

იქნეს:
 

ა) მაქსიმალური ხარჯის საანგარიშო უზრუნველყოფა;
 

ბ)სამშენებლო ხარჯები;
 

გ)ექსპლუატაციის ნორმა;
 

61. ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტების დროს, კერძოდ წყალსაგდები ნაგებობათა 
ზომების დანიშვნის მიზნით აუცილებელია: 
ა)მაქსიმალური ხარჯის სიდიდის, მდინარის სუმარული (ინტეგრალური) ჩამონადენის სიდიდის 
მოცემული კვეთის მიმართ და მისი შესაბამისი მოდინების გრაფიკების-ჰიდროგრაფების ცოდნა;  

ბ)  მოდინების გრაფიკების-ჰიდროგრაფების ცოდნა; 

გ) მაქსიმალური ხარჯის სიდიდის ცოდნა; 

62. დაკვირვებათა მასალების  სრულად არარსებობის შემთხვევაში მდინარის მინიმალური 
ხარჯის სიდიდე შეიძლება განისაზღვროს: 

ა)მიახლოებით, ემპრიული ან კიდევ მინიმალური ხარჯების გამოსათვლელი სპეციალური 
იზოხაზების რუკებით; 

ბ) 3 წლიანი დაკვირვებათა მასალების მიხედვით; 

გ)მინიმალური ხარჯების გამოსათვლელი სპეციალური იზოხაზების რუკებით; 

63. ნატანის ნაწილაკზე მოქმედებს:  
ა)შუბლიური წიანაღობისა და ამწევი ძალები; 

ბ) ამწევი ძალები; 

გ)შუბლიური წიანაღობა; 

64. მყარ ნაწილაკზე, რომელიც ტივტივებს, მოქმედებს:  

ა) ნაწილაკის წონა; 

ბ) ნაკადის ჭავლის სიჩქარე; 

გ)ნაკადის ჭავლის სიჩქარე და ნაწილაკის წონა; 

65. ჰიდრავლიკურ სიმსხოს გამოსახავენ  შემდეგ ერთეულში: 

ა) მ3; 

ბ) მმ/წმ;  

გ)კგ; 

66. ჰიდრომეტრიაში   საგამოკვლევო   სამუშაოთა ჩატარების ორგანიზაციის შემდეგ სახეს 
განასხვავაებენ: 
ა)ექსპედიციური და მუდმივმოქმედი; 

ბ) ექსპედიციური; 

გ)  მუდმივმოქმედი; 

67. შემადგენელი ელემენტებს  სირთულის მიხედვით განასხვავებენ 

ა) თვითმარეგისტრირებელი ტიპის წყალსაზომ საგუშაგოებს; 

ბ) მარტივ, გადაცემათა მექანიზმების მქონე საგუშაგოებს; 

გ)მარტივ, გადაცემათა მექანიზმების მქონე და თვითმარეგისტრირებელი ტიპის წყალსაზომ 
საგუშაგოებს; 

 



68. წყლის სიღრმის გასაზომ ხელსაწყოები, მათი მოწყობილობისა და მოქმედების პრინციპის 
მიხედვით, შეიძლება დავყოთ  

ა) მარტივი და აკუსტიკური ხელსაწყოები; 

ბ) მექანიკური და აკუსტიკური ხელსაწყოები; 

გ)მარტივი, მექანიკური, აკუსტიკური ხელსაწყოები; 

69. იზოტაქების მეთოდი ანუ 

ა)თანაბარი სიჩქარეების ხაზების მეთოდი;  

ბ) წყლის ხარჯების საანგარიშო მეთოდი; 

გ)ტრიალებით გაზომილი სიჩქარეების მეთოდი; 

70. ინტერპოლაციის წესი გამოიყენება 

ა) ჰიდროგრაფების ასაგებად; 

ბ) ყოველდღიური ხარჯების გამოსათვლელად; 

გ)წყლის ხარჯის გაზომილი წერტილების რაოდენობის გასაზომად ზამთრის მთელ პერიოდში; 

71. მდინარეთა ჩამონადენის რეგულირებისათვის წყალსაცავების მოწყობის ხაჯზე 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჩამონადენის ე. წ.
 

ა)ჯამურ ანუ ინტეგრალურ მრუდებს;
 

ბ) ჰიდროგრაფებს;
 

გ)წყლის წამური ხარჯების მონაცემებს.
 

72. wylis is raodenoba, romlis dakavebac niadags SeuZlia da, romelic simZimis 
Zalis gavleniT ar gadaadgildeba zeda fenebidan qveda fenebisaken ewodeba 

ა) zRvruli wyaltevadoba; 

ბ)kapilaruli wyaltevadoba; 

გ) srul wyaltevadoba; 

d) wyaltevadoba; 

73. morwyvis normis gaangariSebisaTvis saWiroa vicodeT: 

ა)niadagis moculobiTi wona; niadagis zRvruli wyaltevadoba woniTi procentebiT; 
ბ) aqtiuri fenis sisqe sarwyavi kulturisaTvis; niadagis moculobiTi wona; niadagis 
zRvruli wyaltevadoba woniTi procentebiT;  

გ) niadagis zRvruli wyaltevadoba woniTi procentebiT; mcenarisaTvis tenis maragis 
qveda sasurveli minimumi. 

დ) aqtiuri fenis sisqe sarwyavi kulturisaTvis; niadagis moculobiTi wona; 
niadagis zRvruli wyaltevadoba woniTi procentebiT; mcenarisaTvis tenis maragis 
qveda sasurveli minimumi. 

74. saangariSo damokidebuleba 100 ( 80%)m H r r   
zR. zR.

 gamosaxavs 

ა) morwyvis normis saangariSo formulas; 

ბ) aqtiuri fenis sisqes sarwyavi kulturisaTvis;  

გ) niadagis moculobiTi wonis saangariSo formulas ;  

დ) niadagis zRvrul wyaltevadobas woniTi procentebiT;  

75. mocemuli sqema gamosaxavs 

 

ა)aerozoluri morwyvis sqemas; 

ბ)dawvimebiT morwyvis sqemas; 

g) niadagqveSa morwyvis sqemas; 

d) wveTuri morwyvis sqemas; 

 



76. beqobebiT daterasebis seqmaSi sarwyavi Txrili da wyalSemkrebi Txrili 

gamosaxulia 

 

a)b da a; 
b) b da g; 
g) b da a; 
d) zemoT CamoTvlilTagan arcerTi; 
77. damlaSebuli ewodeba 
a) iseT niadagebs, romlebic Seicaven Znelad xsnadi marilebis maRal koncentracias 
(NaCl, Na2CO3, Na2SO4da sxv.).  
b) iseT niadagebs, romlebic Seicaven mxolod Na2SO4 marilis maRal koncentracias; 
g) iseT niadagebs, romlebic Seicaven adviladxsnadi marilebis maRal 
koncentracias (NaCl, Na2CO3, Na2SO4da sxv.); 
d) iseT niadagebs, romlebic Seicaven mxolod NaClmarilis maRal koncentracias; 
78. აბსოლუტური ტენტევადობა განისაზღვრება დამოკიდებულებით 
ა)  
ბ)  
გ)  
დ)  
79. წყლის ნეტო ხარჯი იანგარიშება დამოკიდებულებით 
ა)  

ბ)  

გ)  

დ)  

80. წყლის ბრუტო ხარჯი იანგარიშება დამოკიდებულებით 
ა)  

ბ)  

გ)  

დ)  

81. მოძრავი სითხის თვისებას, რომლის დროსაც სითხის შიგნით ჩაისახება მხები ძაბვები ეწოდება 
ა) წებოვნება; 
ბ) სიბლანტე, ანუ შინაგანი ხახუნი; 
გ) გამჭიმავი ძალები; 
დ) სიმქისე. 
82. ჰიდროსტატიკის ძირითადი განტოლება გამოისახება  
ა)  
ბ)  
გ)  
დ)  
83. დაჭაობებულ ფართობებზე მდინარის წყლის მიშვებას და ნალექებიდან წყლის 
განთავისუფლებას ეწოდება 
ა) რეფულირება; 
ბ) ვენტილაცია; 
გ) კოლმატაჟი; 
დ) ფილტრაცია. 



 
 
84. ჰიდრომოდულის გრაფიკის საშუალებით შეგვიძლია განვსაზღვროთ 
ა) სარწყავი არხის მოცულობა; 
ბ) წყლის ხარჯი არხში; 
გ) მორწყვის ნორმა; 
დ) არხის ჰიდრავლიკური რადიუსი. 
85. აკვედუკის დანიშნულებაა 
ა) წყლის დანაკარგების შემცირება მილსადენებში; 
ბ) მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორეზე წყლის მისაწოდებლად მდინარის კალაპოტის ქვეშ 
ბეტონის ან რკინაბეტონის სიფონის მსგავსი მილით წყლის მიწოდება; 
გ) ხევზე ან სხვა სახის ჩადაბლებულ ადგილზე წყლის ნაკადის გადაყვანა; 
დ) წნევისძალითწყლისგასაშვებიმილი (წყალსატარი), რომელიცგაყვანილიამდინარის, გზისქვეშ, 
ღრმახევისფერდობებზეანფსკერზე. 
86. ნაკადის სიღრმის იმ ერთადერთ მნიშვნელობას, რომლის დროსაც მოცემული კალაპოტისა და 
ხარჯთაღრიცხვის კვეთის კუთრი ენერგია აღწევს თავის მინიმალურ მნიშვნელობას ეწოდება 
ა) კრიტიკული სიღრმე; 
ბ) ნაკადის მძაფრი მოძრაობის რეჟიმი; 
გ) ნაკადის წყნარი მოძრაობის რეჟიმი; 
დ) კრიტიკული ქანობი. 
87. სარწყავი ფართობისა და მთლიანი ფართობის შეფარდებას ეწოდება 
ა) სასარგებლო ფართობის დანაკარგი; 
ბ) სარწყავი უბნის ფართობი; 
გ) ფართობის გამოყენების კოეფიციენტი; 
დ) სარწყავ სისტემაზე ფართობის დანაკარგი. 
88. mocemulia tumbos marka 8K-18, ras niSnavs K 
a) centridanul tumbos; 
b) dguSian tumbos; 
g) konsulur tumbos. 

89. erlifti gamoiyeneba, roca wyliani Sreebi ganlagebulia 
a) 300 m-mde; 
b) 200 m-mde; 
g) 100 m-mde. 

90. rotaciuli wyalsawevi moqmedebaSi modis 
a) hidravlikuri energiis gamoyenebiT; 
b) eleqtroenergiis gamoyenebiT; 
g) qaris energiis gamoyenebiT. 
91. hidro manqanebisa da mowyobilobebis kompleqss ewodeba 
a) agregati; 
b) satumbi sadguri; 
g) hidroteqnikuri nagebobebi. 

92. satumbi sadguris Senobis minimaluri simaRlea 
a) 4m; 
b) 5m; 
g) 6m. 

93. wyalmomaragebis, melioraciuli da kanaliazaciis sistemebis tumboebis 
asamoZraveblad metwilad iyeneben:        
a) samfazian eleqrtoZravebs                                                                       
b) orfazian eleqtroZravebs;                                 
g) qaris energias. 

94. meqanikuri wyalawevis hidrokvanZis saTave nagebobas warmoadgens: 
a) avankamera;                                                
b) wyalmimRebi;                                                                            
g) wyalmimyvani. 

95. armaturas ar miekuTvneba: 
a) ukusarqveli;             
b) urduli;                                     
g) samontaJo Casadgmelebi.  



 
 
96. erT Zafze SeiZleba gaerTiandes: 
a) 2 tumbo;                                                                                    
b) 3 tumbo;                                                 
g) 4 tumbo. 

97. milsadenSi wylis ukudinebis aRkveTas uzrunvelyofs: 
a)urduli;                                                                                     
b)ukusarqveli;                                                                            
g) haerxufi. 

98. damSrobi sistemebis satumbi sadguris warmadobis Semcirebis mizniT 
magistralur arxze amontaJeben: 
a) avankameras;             
b) maregulirebel rezervuars;                                                     
g) wyalmimRebs. 

99. diferenciuli manometri gankuTvnulia: 
a) dawnevis vardnis gazomvisaTvis;                                                
b) momatebuli dawnevis gazomvisaTvis;                                            
g) saSualo dawnevis gazomvisaTvis.      

100. satumbi sadguris kapitaluri remonti tardeba: 
a) 2-3 weliwadSi erTxel;                                                                          
b) 4-5 weliwadSi erTxel;                                                                                             
g) 6-7 weliwadSi erTxel. 

101. tumboSi moTavsebuli siTxis gacxelebis Tavidan asacileblad saWiroa, rom 
saWirxn milze dadgmuli daketili urduli gaiRos tumbos CarTvis momentidan: 
a) 2-3 wuTis Semdeg;                                                                                            
b) 4-5 wuTis Semdeg;                                                                              
g) 6-7 wuTis Semdeg. 
102.satumbi sadguris SenobisaTvis saamortizacio danaricxebi miiReba kapitaluri 
dabandebis Rirebulebis: 
a) 1,5%; 
b) 2,5%; 
g) 3,5%.       

103. daniSnulebis mixedviT ramdeni saxis wyalmomaragebis sistemebi arsebobs? 
a) 3 saxis; 
b) 4 saxis; 
g) 5 saxis. 

104. Tarazul wyalSemkrebs iyeneben 
a) zedapiruli wylebis misaRebad; 
b) gruntis wylebis misaRebad; 
g) leJeri wylebis misaRebad. 

105. romel sakaptaJo nagebobas aqvs saTvalTvalo Webi? 
a) Tarazuls; 
b) Sveuls; 
g) wyaros wylebis. 

106. romeli gruntisTvis SeiZleba aviRoT filtraciis koeficienti 50-400 m/dR. 
a) msxvili qviSa; 
b) wvrili qviSa; 
g) Zalian wvrili qviSa. 

107. Saxturi Webis debitis gasazrdelad iyeneben 
a) milian filtrebs; 
b) Wis kedlebis naxvretebs; 
g) Wis fskeris moxreSvas. 

108. dedamiwis zedapiridan ramden metr siRrmeze aris xelsayreli miliani Webis 
mowyoba? 
a) 5-10 m; 
b) 10-20 m; 
g) 20-200 m. 

109. ras ikvleven selenis SriftiT? 
a) wylis gamWvirvalobas; 



b) wylis gemos; 
g) wylis suns. 

110. centridanuli tumbo saSualo dawneviania, roca dawneva: 
ა) H≤15m; 
ბ) H≤20m; 
g) H≤60m. 
111. mowylierebis centrebi SeiZleba iyos 
a) meoradi da zonaluri; 
b) pirveladi da zonaluri; 
g) stacionaluri da zonaluri. 
112. ra aris grunti 
a) humusovani niadagi; 
b) mlaSe niadagi; 
g) qanis pirobiTi, gamoyenebiTi saxelwodeba. 
113. ra ewodeba wyals, romelic magmis aqroladi komponentebisagan warmoiqmneba 
a) pirveladi; 
b) higroskopiuli; 
g) bmuli. 
114. endogenuri saxeobis miwisqveSa wylebia 
a) magmuri; 
b) sedimentaciuri; 
g) infiltraciuli. 
115. danaleqi qanebia 
a) Tixa-fiqlebi; 
b) qviSaqva; 
g) porfiriti. 
116. arteziuli wylebi ewodeba 
a) fenaTSoris wnevian wylebs; 
b) qanebis napralebSi moZrav wylebs; 
g)wylis gamxsneli moqmedebis Sedegad warmoqmnil miwisqveSa arxebSi, sicarieleebsa 
da mRvimeebSi moZrav wylebs. 
117. romeli ar aris sainJinro-geologiuri movlena 
a) korozia; 
b) sufozia; 
g) abrazia. 
118. rogor Was ewodeba srulyofili 
a) Was, romlis fskeri wyalgaumtaria; 
b) Was, romelSic wylis SemoRweva xdeba kedlebidan da fskeridan; 
g) Was, romelSic wylis SemoRweva xdeba fskeridan. 
119. Widan wylis amotumbvisas vertikalur WrilSi Zabri qmnis 
a) depresiul mruds; 
b) depresiul monakveTs; 
g) depresiul xazs. 
120. sainJinro-geologiuri agegmvis masStabi ar aris damokidebuli 
a) kvlevebis detalurobaze; 
b) Sesaswavli teritoriis sidideze; 
g) teqtonikur procesebze. 
121. warmoSobis mixedviT miwisqveSa wylebi iyofa 
a) infiltraciuli da kondensaciuri wylebi; 
b) forovani da fenaTaSorisi wylebi;  
g) napralovan_ZarRvovani wylebi. 
122.wylebs, romelTa temperatura meryeobs 200_370-is farglebSi ewodeba 
a) civi; 
b) Tbili; 
g) cxeli. 
123. mewyrul niSanTvisebebs ar miekuTvneba  
a) mTvrali tye; 
b) wylis Setborili gubeebi; 
g) terasebi. 



 
 
124. wylis mineralizaciis romeli gradaciaa saSiSი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 
a) M=0,4-1,0 g/l; 
b) M=1,0-3,0 g/l; 
g) M=0,1-0,4 g/l. 

125. რა განსხვავებაა ჰიდროკვანძსა და ჰიდროსისტემას შორის: 
ა) არავითარი განსხვავება არ არის; 
ბ) სისტემური განსხვავებაა; 
გ) შეიცავს სხვადასხვა კონსტრუქციებს; 
დ) ჰიდრო სისტემა არის ჰიდროკვანძებისაგან შემდგარი საინჟინრო ნაგეგობათა ერთობლიობა 
126.  როგორი ტიპის საინჟინრო ნაგებობები მიეკუთვნება სამდინარეო ჯგუფს: 
ა) კაშხალი; სანაპირო დამბები; სათავე რეგულატორი; სალექრები და ნატან გამრეცხი ნაგებობები; 
გემთგამტარი  რაბები; ჰიდროელექტროსადგურების სათავე ჰიდროკვანძი; ნაპირსამაგრი და 
კალაპოტგასამართავი ნაგებობები და სხვა. 
ბ) ზოგადი სახის ნაგებობები; 
გ) ვიწრო ფრონტის ნაგებობები; 
დ) ფართო პროფილის ნაგებობები. 
127. საინჟინრო ნაგებობებს კაპიტალურობის მიხედვით განასხვავებენ და ყოფენ: 

ა) მცირე მაშტაბიან საინჟინრო ნაგებობებად; 
ბ) ძირითად, დამხმარე და მეორე ხარისხოვან ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებად; 
გ) მაღალი გამტარობის საინჟინრო ნაგებობებად; 
დ)დაბალდაწნევიან ნაგებობებად.  
128. ნახზზე მოცემულია აღნიშვნები (ნშდ , მშდ და კშდ) ნიშნავს:         

 

ა)მოცულობითი შეტბორვის დონეს; კასკადური შეტბვორვის დონეს; ნორმატიული შეტბვორვის 
დონეს;  
ბ)ნორმალური შეტბორვის დონე; კატასტროფული შეტბორვის დონე; მკვდარი მოცულობის 
შეტბორვის დონე;  
გ)ნორმირებული შეტბორვის დონე; კასკადური შეტბორვის დონე; მიმდინარე შეტბორვის დონე;  
დ) ნორმატიული შეტბორვის დონე; კაშხლური შეტბორვის დონე; მდინარის შეტბორვის დონე. 
129. ნახაზე მოცემულია 

 
ა) არაკლდოვან გრუნტზე აშენებული  კაშხლის ფლიუტბეტის ფილტრაციული კონტურის 
საანგარიშო სქემა; 
ბ) მიწის კაშხლის  ფილტრაციის საანგარშო სქემა; 
გ) თაღოვანი კაშხლის საანგარიშო სქემა; 



დ) ეკრანული კაშხლის საანგარიშო სქემა. 
130. ნახაზის მიხედვით მიწის კაშხლის პროფილის ძირითადი ელემენტები არის 

 
ა) კაშხლის ტანი; კაშხლის ზედა ფერდო; ფერდოს გამაგრება; კაშხლის ზღურბლი; ქვედა ფერდო; 
კიუვეტი; ბეგი; სადრენაჟო პრიზმა; და კაშხლის ძირი. 
ბ)კაშხლის ტანი; კაშხლის გვერდი; ფერდოს დახრა; კაშხლის ზურგი; ქვედა ძირი;ბეგი; სადრენაჟო 
მრუდი; და კაშხლის დახრა; 
გ) კაშხლის ზედაპირი; ფერდოსა; კაშხლის ზღურბლი; ქვედა ძირულა; კიუვეტი; სადრენაჟო 
ღრმული; და კაშხლის საყრდენი. 
დ)კაშხლის ტანი; კაშხლის ზედა ფერდო; ფერდოს გამაგრება; კაშხლის გვერდები; ქვედა ზურგი; 
კიუვეტი; ბეგი; სადრენაჟო პრიზმა; და კაშხლის ძირი. 
131. ნახაზზე მოცემულია 

 
ა) 
არაკლდოვანფუძეზეაშენებულიბეტონისგრავიტაციულიკაშხალისმიწისქვეშაკონტურისშერჩევა; 
ბ) არაკლდოვანფუძეზეასაშენებელი ბეტონისგრავიტაციულიწყალსაშვიანი 
კაშხლისმდგრადობაზე შემოწმების საანგარიშო სქემა; 
გ) ბეტონისგრავიტაციულიწყალსაშვიანი კაშხლისმდგრადობაზე შემოწმება; 
დ) გრავიტაციულიწყალსაშვიანი კაშხლისმდგრადობა. 
132.  რა განსხვავებაა ჰიდროკვანძსა და ჰიდროსისტემას შორის: 
ა) არავითარი განსხვავება არ არის; 
ბ) სისტემური განსხვავებაა; 
გ) შეიცავს სხვადასხვა კონსტრუქციებს; 
დ) ჰიდრო სისტემა არის ჰიდროკვანძებისაგან შემდგარი საინჟინრო ნაგეგობათა ერთობლიობა. 
133. წყლის ფილტრაცია ეწოდება 
ა) დაწნევის შედეგად ნაგებობის ქვეშ და მის გარშემოვლით უბნებში წყლის გაჟონვას ზედა 
ბიეფიდან ქვედა ბიეფში; 
ბ) წყლის ერთი მიმართულებით გადაადგილებას;ფ 
გ) წყლის ზედაპირზე გადადინებას; 
დ)წყლის კალაპოტის ზედაპირზე მოძრაობას.  
134. ნახაზე გამოსახულია 

 

ა) ძალწირები; 
ბ) ჰიდროტექნიკური ბადე; 
გ) დეპრესიის წირი; 
დ) იზოგიბსები. 
 
 
135. ნახაზე მოცემულია 



 

 
 
ა) ა)ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი; ბ)რკინა ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი; 
ბ) ა)   წერტილოვანი საძირკველი; ბ)რკინის საძირკველი; 
გ) ა)  წერტილოვანი საძირკველი; ბ)რკინა ბეტონის ვერტიკალური საძირკველი; 
დ)ა)ბეტონის ჰორიზონტალური საძირკველი; ბ)რკინა ბეტონის ჰორიზონტალური საძირკველი; 
 
136. ნახაზე მოცემულია 

 
 
ა) ბეტონის საჭრელი   მოწყობილობა ექსკავატორთან ერთად; 
ბ) კედლის  საჭრელი მოწყობილობა ექსკავატორთან ერთად; 
გ) ასვალტის  საჭრელი მოწყობილობა ექსკავატორთან ერთად; 
დ) ხიმინჯის  ჩასასობი მოწყობილობა ექსკავატორთან ერთად. 
 
137.ნახაზე მოცემულია ფუძის დეფორმაციის სქემები, სადაც 
 

 
 

ა) ა)პლასტიკური დეფორმაციის წარმოშობის დასაწყისი; ბ)ფუძის რღვევა მცირე ჩაღრმავების 
ცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; გ)ბ)ფუძის რღვევა მცირე ჩაღრმავების ექსცენტრულად 
დატვირთულ საძირკველში; დ)ფუძის რღვევა ღრმა საძირკვლის შემთხვევაში. 
ბ) ა)პლასტიკური დეფორმაციის წარმოშობის დასაწყისი; ბ)კედლის რღვევა მცირე ჩაღრმავების 
ცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; გ)ბ)კედლის რღვევა მცირე ჩაღრმავების 
ექსცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; დ)ფუძის რღვევა ღრმა საძირკვლის შემთხვევაში. 
გ) ა)პლასტიკური დეფორმაციის წარმოშობის დასაწყისი; ბ)ზედაპირის რღვევა მცირე ჩაღრმავების 
ცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; გ)ბ) ზედაპირის რღვევა მცირე ჩაღრმავების 
ექსცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; დ)ფუძის რღვევა ღრმა საძირკვლის შემთხვევაში. 
დ) ა)პლასტიკური დეფორმაციის წარმოშობის დასაწყისი; ბ)კალაპოტის რღვევა მცირე 
ჩაღრმავების ცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; გ)ბ) კალაპოტის რღვევა მცირე 
ჩაღრმავების ექსცენტრულად დატვირთულ საძირკველში; დ)ფუძის რღვევა ღრმა საძირკვლის 
შემთხვევაში. 
 
 
 
138. ნახაზემოცემულია საძირკვლის სხვადასხვა ტიპები, კერძოდ: 



 
ა) ა) სწორკუთხა საძირკველი; ბ)ტრაპეციული საძირკველი;გ)საფეხურიანი საძირკველი, 
დ)სიმეტრიული საძირკველი. 
ბ) ა) მართკუთხა საძირკველი; ბ)ტრაპეციული საძირკველი;გ)საფეხურიანი საძირკველი, 
დ)არასიმეტრიული საძირკველი. 
გ) ა) მართკუთხა საძირკველი; ბ)ცილინდრული საძირკველი;გ)საფეხურიანი საძირკველი, 
დ)არასიმეტრიული საძირკველი. 
დ) ა) კვადრატული საძირკველი; ბ)ფერდული საძირკველი;გ)საფეხურიანი საძირკველი, 
დ)სიმეტრიული საძირკველი. 
139. რას ეწოდება საძირკველი 
ა) შენობის ან ნაგებობის ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირზე  და  გადასცემს 
ნაგებობის დატვირთვას ფუძეს; 
ბ) შენობის ან ნაგებობის ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირის ქვემოთ  და  
გადასცემს ნაგებობის დატვირთვას ფუძეს; 
გ) შენობის ან ნაგებობის ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირის ქვემოთ  და  
განლაგებულია ნაგებობის ჰორიზონტალურად; 
დ) შენობის ან ნაგებობის კომპლექს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირთან ახლოს. 
140. რა ეწოდება საძირკველის ვერტიკალურ გადაადგილებისას  შემკვრივების შედეგს 
ა) ჯდომა  ან დაჯდომა; 
ბ) ძვრა; 
გ)დაცურება; 
დ) გადაყირავება. 
141.თუ ფუძეში მდებარეობს ერთი სახეობის გრუნტი, ფუძეს ეწოდება 
ა)  ერთფეროვანი ან მრავალფეროვანი; 
ბ) არაეთგვაროვანი ან მრავალფეროვანი; 
გ) ერთგვაროვანი ან არაერთგვაროვანი; 
დ) ერთგვაროვანი ან ერთფეროვანი. 
142. reinoldsis ricxvis ganzomilebaa 
a) m3/wm.              
b) n/m2.               
g) m/wm.                
d) ar aqvs ganzomileba. 
143. Sezis formulaSi R aris 
a) reinoldsis ricxvi.                         
b) darsis koeficienti.        
g) geometriuli radiusi.                      
d) hidravlikuri radiusi. 
144. წყლის xarjis ganzomilebaa 
a) m2/wm.              
b) m3/wm.             
g) kg/l.             
d) l/m2. 
145. წყლის xarji ewodeba: 
a) drois erTeulSi cocxal kveTSi gamavali siTxis moculoba.                
b) siCqaris cvlileba droSi.        
g) kalapotis im ganivkveTs, romelSic siTxe miedineba.                         
d) cocxali kveTis fardobas svel perimetrTan 
146. pitos milis saSualebiT izomeba  
a) wneva.             
b) wnevis Zala.              
g) წყლისsiCqare.              
d) Zabva. 
147. romeli maTgani ar aris centridanuli tumbos maxasiaTebeli mrudi 



a)  QfH  ; 
b)  Qfn  ; 
g)  QfN  ; 
d)  Qf . 
148. ramdeni procentiT mcirdeba tumbos warmadoba vakuumis 3%-iani Semcirebis 
dros 
a) 5%-ით. 
b) 10%-ით.         
g) 15%-ით.         
d) 20%-ით. 
149. centridanuli tumbo ar SeiZleba iyos 
a) ormxrivi Sesvlis, mravalsafexuriani, saSualodawneviani. 
b) ormxrivi Sesvlis, erTsafexuriani, maRaldawneviani. 
g) calmxrivi Sesvlis, erTsafexuriani, maRaldawneviani. 
d) calmxrivi Sesvlis, erTsafexuriani, saSualodawneviani. 
150. dguSiani tumbos warmadobis ganmsazRvrel formulaSi (Q= FSn ),   S – aRniSnavs  
a) cilindris farTs.                                    
b) dguSis farTs. 
g) cilindris sigrZes.                                   
d) dguSis gadaadgilebis manZils. 
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