
samagistro programa - samrewvelo inJineria da teqnologia,  

moduli - samacivro teqnika da teqnologia 

sagani – manqanaTa konstruireba da sawarmoo teqnologiebi 

 

1) raze aris damokidebuli airos mudmivas mniSvneloba? 

a) airis saxeobaze 

b) airis temperaturaze 

g) airis wnevaze 

d) airis raodenobaze 

2) ra aris mudmivi izobaruli procesis dros? 

a) temperatura 

b) wneva 

g) moculoba 

d) agregatuli mdgomareoba 

3) ra aris mudmivi izoTermuli procesis dros? 

a) wneva 

b) temperatura 

g) agregatuli mdgomareoba 

d) moculoba 

4) ra aris mudmivi izoqoruli procesis dros? 

a) wneva 

b) temperatura 

g moculoba)             

d) agregatuli mdgomareoba 

5) macivari manqanis kumSvis adiabaturi procesis dros rogori unda  

   iyos kuTri sicivis mwarmoeblobis nazrdi? 

a) dq <0 

b) dq >0 

g) dq =0 

d) dq = const 

6) macivari manqanis kumSvis izoTermuli procesis dros rogori unda  

   iyos kuTri sicivis mwarmoeblobis nazrdi? 

a) dq = const       

b) dq =0        

g) dq <0 



d) dq >0 

7) macivari manqanis kumSvis adiabaturi procesis dros ras udris  

   kompresoris kuTri muSaoba? 

a) 12 iil   

b) 12 iil   

g) 12 iil   

d) 0l  

8) ra sidideebiT gamoisaxeba kompresoris moculobiTi danakargebi? 

a) miwodebis koeficientiT 

b) m.q.k-iT 

g) indikatoruli koeficientiT 

d) samacivro koeficientiT 

9) ras ewodeba macivari manqanis masuri sicivis mwarmoeblobas? 

a) moculoba droSi 

b) wneva droSi 

g) sicivis raodenoba droSi 

d) temperatura droSi 

10) romeli miekuTvneba macivari manqanis ZiriTad elementebs? 

a) cilindri 

b) karteri 

g) muxla lilvi 

d) kompresori 

11) ra saxis rgolebi yendeba dguSze? 

a) Semwovi 

b) zeTis gamacivebeli 

g) muSa agentis gamacivebeli 

d) kompresiuli 

12) ra aris zeTis momxsneli rgolebis daniSnuleba? 

a) cilindris zedapiridan muSa agentis mocileba 

b) muSa agentis gaciveba 

g) airis wnevis Seqmna cilindrSi 

d) cilindris zedapiridan zeTis mocileba 

13) ra daniSnuleba aqvs kompresiul rgolebs 

a) muSa agentis gaciveba 



b) zeTis gaciveba 

g) cilindrisa da dguSis SemWidroeba 

d) cilindris zedapiridan zeTis mocileba 

14) ra daniSnuleba aqvs Semwov sarqvelebs? 

a) Sewovis wnevis sididis gazomva 

b) muSa agentis orTqlis Sewova kompresorSi 

g) Sewovis wnevis regulireba 

d) daWirxnili orTqlis wnevis sididis regulireba 

15) ra daniSnuleba aqvs damWirxn sarqvelebs? 

a) daWirxnili orTqlis wnevis gazomva 

b) daWirxnili orTqlis wnevis sididis regulireba 

g) muSa agentis orTqlis Sewova kompresorSi 

d) Sewovis wnevis regulireba 

16) ra daniSnuleba aqvs Cobals? 

a) karterSi zeTis miwodeba 

b) karterSi zeTis wnevis regulireba 

g) miawodos zeTi SezeTvis adgilebSi 

d) daicvas hermetuloba kartersa da garemos Soris 

17) saidan Rebulobs brunviT moZraobas zeTis tumbo? 

a) dguSidan 

b) barbacadan 

g) muxla lilvidan 

d) specialuri calke amZravidan 

18) romeli miekuTvneba macivari manqanis ZiriTad Tbogadamcem aparatebs? 

a) regeneratori 

b) Sualeduri WurWeli 

g) kondensatori 

d) filtri 

19) ra daniSnuleba aqvs saorTqlebels? 

a) kompresorSi zeTis aorTqleba 

b) kompresoris gaciveba 

g) siTbos gacema muSa agentidan garemoSi 

d) aarTvas siTbo sakanSi arsebul produqts 

20) ra daniSnuleba aqvs kondensators? 

a) kompresoris gaciveba 



b) aarTvas siTbo sakanSi arsebul produqts 

g) siTbos gacema muSa agentidan garemoSi 

d) zeTis kondensacia kompresorSi 

21) ras iyeneben mgrZnobiare elementad winaRobis termometrSi? 

a) tivtivas 

b) mavTuls 

g) membranas 

d) termowyvils 

22) ra dasaxeleba aqvs wnevis erTeuls n/m 2 ? 

a) bari 

b) paskali 

g) fizikuri atmosfero 

d) megapaskali 

23) ra aris Termoeleqtruli Termometris mgrZnobiare elementi? 

a) linza 

b) Termowyvili 

g) zambara 

d) tivtiva 

24) ra asoTi aRiniSneba temperature kelvinis (Termodinamikuri)  

   skalaze? 

a) t 

b) T 

g) K 

d) C 

25) rogori elementi gamoiyeneba zambarian wnevis sazom xelsawyoSi? 

a) cilindruli 

b) eleqtruli 

g) drekadi 

d) wriuli 

26) ra ewodeba Warbi wnevis sazom xelsawyos? 

a) pirometri 

b) manometri 

g) barometri 

d) vakuummetri 

27) romeli xelasawyo gamoiyeneba wnevaTa sxvaobis gasazomad? 



a) barometri 

b) diferencialuri manometri 

g) manometri 

d) pirometri 

28) ramden nawilad aris dayofili temperaturis intervali yinulis 

dnobisa da wylis duRilis wertilebs Soris farenheitis skalaze? 

a) 100 

b) 200 

g) 180 

d) 150 

29) ra erTeulebSi zomaven nivTierebis masur xarjs SI sistemaSi? 

a) kg/sT 

b) kg/wm 

g) t/sT 

d) t/wm 

30) ra ewodeba milgayvanilobaSi wnevaTa sxvaobis Sesaqmnel  

   Semaviwrovebel elements? 

a) tivtiva 

b) droseli 

g) membrana 

d) bogiri 

31) ra ewodeba donis meqanikur sazom xelsawyoebsi gamoyenebul 

   mgrZnobiare elements? 

a) droseli 

b) tivtiva 

g) membrana 

d) xraxni 

32) riTi xdeba solenoiduri ventilis marTva? 

a) TermowyviliT 

b) eleqtromagnitiT 

g) manometriT 

d) eleqtroZravaTi 

33) ra ewodeba xarjis gasazom im xelsawyos, sadac wnevaTa sxvaoba 

 cvladia? 

a) rotametri 



b) diferencialuri manometri 

g) manometri 

d) barometri 

34) ra erTeulebSi zomaven nivTierebis moculobiT xarjs SI sistemaSi? 

a) kg/wm    

b) m 3 /sT 

g) m 3 /wm 

d) sm 3 /wm 

35) ra ewodeba Cqarosnuli xarjmzomebis muSa elements? 

a) membrana 

b) tivtiva 

g) xraxni 

d) Termowyvili 

36) romeli meTodi gamoiyeneba tenianobis gasazomad? 

a) manometruli 

b) gamoSrobis 

g) diferencialuri 

d) duRilis 

37) ra aris sublimacia?   

a) myari mdgomareobidan airadSi gadasvla 

b) Txevadi mdgomareobidan airadSi gadasvla 

g) myari mdgomareobidan TxevadSi gadasvla 

d) Txevadi mdgomareobidan myarSi gadasvla 

38) ras emyareba vakuumis pirobebSi galRobis meTodi 

a) orTqlis kondensaciis temperaturis gadidebas 

b) orTqlis kondensaciis faruli siTbos gamoyenebas 

g) aorTqlebis faruli siTbos gamoyenebas 

d) aorTqlebis temperaturis gadidebas 

39) ra aris xelovnuri gacivebis procesi 

a) siTbos gadacema garemodan dabali potencialis sxeulze 

b) siTbos gadacema garemodan maRali potencialis sxeulze 

g) siTbos gadacema maRali temperaturis sxeulidan dabali temperatu- 

   ris sxeulze 

d) SedarebiT dabali potencialis siTbos gadacema SedarebiT maRali 

   potencialis mqone sxeulze 



40) romeli formuliT ganisazRvreba aorTqlebuli tenis raodenoba 

a) 
2

21
1 100 W

WWGW



  

b) 
100

100 1
1

WGW 
  

g) 
100

21
1

WWGW 
  

d) 
2

21
2 100 W

WWGW



  

41) ra operaciebisagan Sedgeba sublimaciuri Sroba 

a) gaTxevadeba_aorTqleba 

b) gacxeleba_aorTqleba 

g) gaciveba_gayinva_aorTqleba 

d) gaTboba_aorTqleba 

42) ra aris maregulirebeli ventilis daniSnuleba 

a) macivar-agentis wnevis Semcireba 

b) macivar-agentis wnevis gadideba 

g) droselireba mudmiv wnevaze 

d) droselireba sxvadasxva wnevaze 

43) upiratesad ra muSa sxeuli gamoiyenebaorTqlis eJeqtorul macivar 

   manqanebSi 

a) wyali 

b) amiaki 

g) freonebi 

d) Txevadi azoti 

44) ra gamoiyeneba macivar-agentad absorbciul macivar manqanebSi 

a) Txevadi azoti 

b) haeri 

g) inertuli airebi 

d) binaruli xsnarebi 

45) ra operaciebisagan Sedgeba orTqlis macivari manqanis cikli 

a) daWirxvna_kondensacia_duRili 

b) daWirxvna_droselireba_duRili 

g) daWirxvna_kondensacia_droselireba_duRili 

d) kondensacia_droselireba_duRili 



46) ra rols asrulebs absorbciul macivar manqanaSi absorberi 

a) axdens amiakis dagrovebas 

b) axdens amiakis STanTqmas 

g) axdens wylis STanTqmas 

d) axdens narevis aduRebas 

47) ra rols asrulebs absorbciul macivar manqanaSi generatori 

a) xsnaris aduReba 

b) xsnaris dagroveba 

g) xsnaris koncentraciis gadideba 

d) xsnaris Sewova 

48) rogori principiT muSaobs Termoeleqtruli macivari manqana 

a) Sarlis kanonis gamoyenebiT 

b) cvladi denis mudmiv denad gardaqmnis gziT 

g) pelties efeqtis gamoyenebiT 

d) boil-mariotis kanonis gamoyenebiT 

49) ra rols asrulebs absorbciis procesSi absorbenti 

a) axdens macivar-agentis STanTqmas 

b) axdens macivar-agentis arinebas 

g) axdens macivar-agentis aorTqlebas 

d) axdens macivar-agentis gamoyofas 

50) risi tolia macivar-agentis kondensaciis temperatura kondicionerSi 

a) garemo haeris temperaturas damatebuli 13 K 

b) garemo haeris temperaturas damatebuli 5 K 

g) Siga haeris temperaturas damatebuli 13 K 

d) Siga haeris temperaturas damatebuli 5 K 
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ა) ორძაფიანი მაქური გვირისტულების ღილკილოები; 
ბ)ერთძაფიანო ჯაჭვური; 
გ)ორძაფიანი ჯაჭვური; 
დ)სამძაფიანი ჯაჭვური. 
 
19. ფირმა  „მინვრას“ 73401 კლ.  ნახევრად ავტომატზე ღილკილოების 
მაფორმირებელია: 
ა)ორძაფიანი ზიგზაგური  ჯაჭვური გვირისტი; 
ბ)ერთძაფიანი ზიგზაგური ჯაჭვური გვირისტი; 
გ)მაქური გვირისტი;  
დ) ამომხვევი გვირისტი. 
 
20. ზედნადები ჯიბის დამუშავება მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს: 
ა) ჯიბის ზედა ნაპირის დამუშავება; 
ბ) ჯიბის ზედა განაჭერი ნაპირების გაფორმება; 
გ) ჯიბის ქვედა განაჭერი ნაპირის გაფორმება; 
დ) ყველას ერთად. 
 
21. ზედნადები ჯიბის ზედა ნაპირის დამუშავების უმარტივესი ხერხი: 
ა) შემოკანტვითი; 
ბ) შემოკერვითი; 
გ) შემოკეცვითი; 
დ) ქობით ზედა ნაპირის დამუშავება. 
 
22. შეჭრილკალთქვეშაზეშიგნითაჯიბემუშავდება: 
ა) რთულიჩარჩოთი; 
ბ) მარტივიჩარჩოთი; 
გ) ფურცლაკით; 
დ) სარქველით. 
 
23. კალთისშუასადებისდანიშნულება:  
ა) ნაწარმისათვისესთეტიკურიმხარისმისაცემად; 
ბ) კალთისათვისმიცემულისივრცულიფორმისშენარჩუნება; 
გ) ნაწარმისათვისდათბუნებისმისაცემად; 
დ) შუასადებზეჯიბისდასამაგრებლად. 
 
24. კალთქვეშასშიგნითაგანაჭერინაპირიკანტითმუშავდება: 



ა) თხელიქსოვილებისგამოყენებისაა; 
ბ) უსარჩულონაწარმზე; 
გ) ძვირადღირებულიქსოვილებისგამოყენებისას; 
დ) შლადიქსოვილებისგამოყენებისას. 
 
25. კალთისშუასადებადწებოვანიქსოვილისგამოყენებააუმჯობესებს 
ტანსაცმლის: 
ა) ხარისხს; 
ბ) ამსუბუქებსნაწარმს; 
გ) ახანგრძლივებსხმარებისპერიოდს; 
დ) ყველასერთად. 
 
26. საყელოსდამუშავებისუმარტივესიმეთოდი: 
ა) მსუბუქიკაბებისსაყელოსდამუშავება; 
ბ) ზედატანსაცმლისსაყელოსდამუშავება; 
გ) საყელოსდამუშავებაგადაჭრილიდგარით; 
დ) მამაკაცისპიჯაკისსაყელოსდამუშავება. 
 
27. საყელოსჩაკერებანადებითინაკერითგამოიყენება: 
ა) თხელიქსოვილებისდამუშავებისას; 
ბ) სქელიქსოვილებისდამუშავებისას; 
გ) აბრეშუმისქსოვილებისდამუშავებისას; 
დ) ბამბისქსოვილებისდამუშავებისას. 
 
28. საზედაპირესახელოსთანსარჩულისშეერთებახდება: 
ა) როცასახელოსბოლოშიღიაშეხსნილიაგათვალისწინებული; 
ბ) როცასახელოსბოლოშიდახურულიშეხსნილიაგათვალისწინებული; 
გ) როცასახელოსბოლოზეარარისშეხსნილიაგათვალისწინებული; 
დ) როცასახელოსბოლოზემანჟეტიაგათვალისწინებული. 
 
29. სახელოსსწორიმდგომარეობანაწარმშიმიღწეულია: 
ა) როცადასმულობათანაბარიაიღლიისმთელპერიმეტრზე; 
ბ) როცადასმულობამეტიასახელოსიდაყვისნაკერიდანქვევით; 
გ) როცადასმულობამეტიამხრისნაკერისმიდამოებში; 
დ) როცასაერთოდარარისდასმულობა. 
 
30. მხარქვეშასადებისდანიშნულება: 
ა) ადამიანისფიზიკურინაკლისდაფარვა; 
ბ) მხრისადგილმდებარეობისსწორიფორმისმიცემა; 
გ) ტანსაცმლისათვისსიმკაცრისგამოხატულებისმიცემა; 
დ) ტანსაცმლისათვისნაზიგამოხატულებისმიცემა. 
 
31. სარჩულისდანიშნულებაზედატანსაცმელში: 
ა) ტანსაცმლისესთეტიკურიმხარისგაუმჯობესება; 
ბ) ტანსაცმლისათვისსითბოდამცავითვისებისმიცემა; 
გ) ტანსაცმლისხმარებისმოხერხებულობისათვის; 



დ) ყველაერთად. 
 
32. სარჩულისნაწარმთანშეერთებისიოლიხერხი: 
ა) როცასარჩულისბოლოგანაჭერინაპირიარააშეერთებულინაწარმთან; 
ბ) როცასარჩულისბოლოგანაჭერინაპირიშეერთებულინაწარმთან; 
გ) როცასარჩულთანსახელოაწინასწარჩაკერებული; 
დ) როცასარჩულიწინასწარშეერთებულიაკალთქვეშასთან. 
 
33. მზანაწარმისთბურიდანამვითიდამუშავებისდანიშნულება: 
ა) კალთისნაპირებისგასწორება; 
ბ) მზანაწარმისათვისსასაქონლოსახისმიცემა; 
გ) ზურგისნაწილზესიპრიალისმოცილება; 
დ) სახელოსჩაკერებისნაკერისდაუთოება.  
 
34. ქვედა კაბის შესაკრავი მუშავდება: 
ა) ქვედა კაბის გვერდის ნაკერში; 
ბ) ქვედა კაბის უკანა ნაკერში; 
გ) ქვედა კაბის ნაკეცებში; 
დ) ყველა ადგილებში ცალცალკე. 
 
35. ქვედა კაბის შესაკრავი შეიძლება იყოს; 
ა) დუგმებით; 
ბ) ღილითა და ღილკილოთი; 
გ) ელვანაწიბურით; 
დ) ყველათი ცალცალკე. 
 
36. ქვედა კაბის ზედა ნაპირი შეიძლება დამუშავდეს: 
ა) საკორსაჟე ლენტით; 
ბ) გასაფორმებელი ქამრით; 
გ) მიკერებული ქამრით; 
დ) თითოეულით ცალცალკე. 
 
37. ტერმინის „ტანსაცმელი“ ქვეშ იგულისხმება: 
ა) საფარველი, რომელიც იცავს ადამიანს გარემოს ზემოქმედებისაგან; 
ბ) ადამიანის პირადი მოხმარების აუცილებელი საგანი; 
გ) ყველა იმ საგანთა ერთობლიობა, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ფარავს 
ადამიანის სხეულს; 
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 
 
38. რომელ კლასს მიეკუთვნება სამხედრო მოსამსახურეთა სამოსი:  
ა) საყოფაცხოვრებო კლასს; 
ბ) სპორტული დანიშნულების კლასს; 
გ) საწარმოო დანიშნულების კლასს; 
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს. 
 
39. სამკერვალო ნაწარმი კონსტრუქციის და ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს; 



ა) მკაცრი, მცირე მოცულობის; 
ბ) რბილი, გაფართოებული მოცულობის; 
გ) ფანტაზიური; 
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 
 
40. ნაწარმი საყრდენი ზედაპირის მიხედვით შეიძლება იყოს: 
ა) მთლიანი; 
ბ) სათავიანი; 
გ) ორივე ზემოთ ჩამოთვლილი;  

დ) სწორი პასუხი არ არის. 
 
41. რომელი მეცნიერების ნაწილს წარმოადგენს „ანტროპომეტრია“: 

ა) ანატომიის; 
ბ) მორფოლოგიის; 
გ) ანტროპოლოგიის; 
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს. 
 
42. რას შეისწავლის ანტროპომეტრია? 
ა) ადამიანის სხეულის შინაგან აგებულებასა და მის გარეგნულ ფორმებს; 
ბ) ადამიანის ბიოლოგიურ ხასიათს; 
გ) ადამიანის გარეგნულ აგებულებას, სქესობრივი და ასაკობრივი თავისებურებების 
გათვალისწინებით; 
დ) ადამიანის სხეულის ზომების სისტემებს. 
 
43. რას ნიშნავს ტერმინი „ანტროპომეტრიული წერტილები“: 
ა) ადამიანის სხეულზე მოცემული საორიენტაციო წერტილები, საიდანაც ტარდება 
გაზომვები; 
ბ) ადამიანის ჩონჩხზე მკვეთრად გამოხატული და ადვილად შესაგრძნობი 
წერტილები; 
გ) რბილი ქსოვილების შეერთების ადგილებში არსებული წერტილები; 
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 
 
44. ადამიანის სხეულზე გამოყოფენ ანტროპომეტრულ წერტილებს. რამდენი 
ანტროპომეტრიული წერტილი გამოიყენება სამკერვალო მრეწველობაში: 
ა) 200; 
ბ) 150; 
გ) 16; 
დ) 67. 
 
45. რომელი ხელსაწყოთი იზომება ანტროპომეტრიული წერტილების სიმაღლეები: 
ა) სანტიმეტრული ლენტით; 
ბ) დიდი ფარგლით „ცირკულარით“;  
გ) ლითონის პორტატული ანტროპომეტრით; 
დ) სპეციალური სახაზავებით. 
 



46. ადამიანის სხეულზე კონსტრუქციული ნახაზის ასაგებად გამოყოფენმწვერვალის, 
კისრისა და მხრის, გულმკერდის, წელის, თეძოს, მუხლის ბოლო განაჭერი ნაპირის 
ხაზებს. ზემოთ ჩამოთვლილი ხაზები მიეკუთვნება: 
ა) ძირითად ვერტიკალურ ხაზებს; 
ბ) ძირითად ჰორიზონტალურ ხაზებს; 
გ) ორივეს ერთად; 
დ) არცერთს. 
 
47. ტანსაცმლის კონსტრუქციის ბაზისური ბადის აგებისათვის საწყის მონაცემებს 
წარმოადგენს: 
ა) ტიპური ფიგურის ზომითი ნიშნები;  
ბ) დანამატები თავისუფალ გამოწყობილობაზე; 
გ) ორივე ერთად; 
დ) არცერთი მათგანი. 
 
48. კალთისა და ზურგის კონსტრუქციული ფუძის აგებისათვის ნებისმიერი 
მეთოდიკის გამოყენების შემთხვევაში აგებენ სწორ კუთხეს რომლის გვერდებს 
წარმოადგენს: 
ა) ჰორიზონტალურად-ზურგის ყელის ამოღებულობის ხაზი გავლებული კისრის 
ძირის წერტილიდან. ვერტიკალურად-ზურგის შუა ხაზი; 
ბ) ჰორიზონტალურად - კისრის წერტილი. ვერტიკალურად - კალთის შუა ხაზი; 
გ) ჰორიზონტალურად - გულმკერდის ხაზი. ვერტიკალურად - ზურგის შუა ხაზი; 
დ) ჰორიზონტალურად - წელის ხაზი. ვეტიკალურად - კალთის შუა ხაზი. 
 
49. ზურგის შუა ხაზის აგებას იწყებენ მისი გადახრით ვერტიკალიდან. ეს 
აუცილებელია: 
ა) ნაწარმის ბალანსის დაცვისთვის; 
ბ) ნაწარმის ფიგურაზე ზუსტად მორგებისთვის; 
გ) ზურგის კონფიგურაციის დაზუსტებისათვის; 
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრბის დაცვისთვის. 
 
50. ზურგის მხრის ამოღებულობის სიღრმე იცვლება 1,5-3 სმ-მდე რაც 
დამოკიდებულია: 
ა) მასალის სტრუქტურაზე; 
ბ) ფიგურის ტიპზე; 
გ) ორივეზე ერთად;                                   
დ) აგების მეთოდოლოგიაზე. 
 

მოდული:   მერქნული  მასალების  დამზადებისა  და დამუშავების ტექნიკა და 
ტექნოლოგია 

საგანი:  მანქანათა  კონსტრუირება  და საწარმოო  ტექნოლოგიები 
 
1. დენდროლოგია და მისი განმარტება 
 ა) მოძღვრება მერქნიან მცენარეებზე 
 ბ) მოძღვრება ტყის ხელოვნურად გაშენებაზე 
 გ) მოძღვრება ნიადაგის ეროზიაზე 



 დ) მოძღვრება ტყის ქიმიურ დაცვაზე 
 
2. რომელ ფაქტორს მიეკუთვნება სინათლე და სითბო 
  ა) ედაფურ (ნიადაგურ) ფაქტორს 
  ბ)ზოოლოგიურ ფაქტორს 
  გ) ოროგრაფიულ (რელიეფურ) ფაქტორს 

  დ) კლიმატურ ფაქტორს 

 
3. ტყის სიხშირე არის: 
 ა) ტყეში მცენარეთა  ერთმანეთისაგან მოშორებით დგომა 
 ბ) ტყეში ხეთადგომის სიმჭიდროვე 
 გ) ქვეტყის და ხემცენარეების ერთადდგომის სიმჭიდროვე 
 დ) ცოცხალი საფარისა და ქვეტყის ურთიერთქმედება 
 
4. ზღვის დონიდან სიმაღლე მიეკუთვნება: 
 ა) ედაფურ (ნიადაგურ) ფაქტორს 
  ბ)ოროგრაფიულ (რელიეფურ) ფაქტორს 
  გ) ზოოლოგიურ  ფაქტორს 

  დ) კლიმატურ ფაქტორს 

 
5.გვარი ნაძვი შედის: 
 ა) ფიჭვისებრთა ოჯახში 
 ბ) კიპარისებრთა ოჯახში 
 გ) წიფლისებრთა ოჯახში 
 დ) ჯორისძუისებრთა  ოჯახში 
 
6. უთხოვარი შედის: 
   ა) რცხილის გვარში 
 ბ) ბიოტას გვარში 
 გ) უთხმელის გვარში 
  დ) თხმელის გვარში 
 
7. კორომი ნიშნავს: 
 ა) ტყის ნაწილს,რომელიც თავისთავად ერთგვაროვანია და 
განსხვავდება 
      ტყის  სხვა ნაწილებისაგან 
 ბ) ქვეტყის ერთობლიობას 
 გ) ქვეტყის და ცოცხალი საფარის ერთობლიობას 
 დ) ცოცხალი საფარის ერთობლიობას 
 
8. დეფლიაცია ნიშნავს: 
 ა) წყლის მიერ ეროზიას 
 ბ) სამხედრო ეროზიას 



 გ) უძველეს ეროზიას 
 დ) ქარის მიერ ეროზიას 
 
9. ძირითადი დაცვითი ტყის ზოლების ფუნქციაა 
 ა) გაბატონებული  ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა 
 ბ) არაგაბატონებული ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა 
 გ) სუსტი   ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა 
 დ) ნიადაგის დაცვა წყლისმიერი ეროზიებისაგან 
 
10.ეროზია ნიშნავს: 
 ა) ნიადაგის საფარის აღდგენას 
 ბ) ნიადაგური საფარის დაშლას 
 გ) მცენარის ფესვების ლპობას 
 დ) ნიადაგის განაყოფიერებას 
 
11. ცოცხალი საფარი არის: 
 ა) ბუჩქოვანი საფარი 
 ბ) ბალახოვანი საფარი 
 გ) ხე-მცენარეების ერთობლიობა 
     დ) მერქნიანი და ბუჩქოვანი მცენარეების ერთობლიობა 
 
12. ნიადაგური საფარის სისქე მცირდება 
 ა) ზღვის დონიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად 
 ბ) მზის პირდაპირი რადიაციის ზემოქმედებით 
 გ) ფერდობის დაქანების სიმკვეთრის ზრდის მიხედვით 
 დ) ფიტოსანიტარული მდგომარეობის შეცვლის შედეგად 
 
13. ტყის კულტურები წარმოადგენს: 
 ა) მერქნიანი სახეობების ხელოვნურ ნარგაობას 
 ბ) ხელოვნურად გაშენებულ ბალახოვან საფარს 
  გ) ნიადაგის ეროზიის შედეგად დარჩენილ  მცენარეულობას 
  დ) ხის კენკროვანი მცენარეების ერთობლიობას 
 
14. წყლისმიერი საწინააღმდეგო დაცვითი ზოლები შენდება 
  ა) არაგაბატონებული ქარების მართობულად 
  ბ) გაბატონებული ქარების მიმართულების პარალელურად 
  გ) ეროზირებული ფერდობის დაქანების მართობულად 
  დ) აჟურული ტყის ზოლის მართობულად 
 
15. წყლისმიერ ეროზიას იწვევს: 
  ა) წყლის ზედაპირული ჩამონადენი 
 ბ) ნიადაგზე ქარის უარყოფითი გავლენა 
 გ) ხშირი მცენარეული საფარი 
 დ) ნიადაგის მაღალი ფორიანობა 
 
 



16. ფორმის მიხედვით კორომი არის (დაასახელეთ): 
  ა) ორი სახის 
  ბ) ოთხი სახის 
  გ) ერთი სახის 
  დ) ხუთი სახის 
 
17. პრესლერის ბუღით ვიგებთ: 
 ა) კორომის სიხშირეს 
 ბ) ხის ხნოვანებას 
 გ) ხის სიმაღლეს 
 დ) ხის დიამეტრს 
 
18. შემადგენლობის მიხედვით კორომები იყოფა (დაასახელეთ): 
  ა) ორ ნაწილად 
  ბ) ხუთ ნაწილად 
  გ) სამ ნაწილად 
  დ) თორმეტ ნაწილად 
 
19. რომელი ჭრის დროს ვითვისებთ ბოლო წლის შემატებას 
  ა) ჯგუფურ - ამორჩევითი ჭრისას 
 ბ) პირწმინდა ჭრებისას 
 გ) ნებით - ამორჩევითი ჭრებისას 
 დ) უნებურ - ამორჩევითი ჭრებისას 
 
20. საქართველოს აბორიგენი სახეობაა: 
  ა) მარადმწვანე კიპაროსი 
  ბ) აღმოსავლეთის ნაძვი 
  გ)  დასავლეთის ტუია 
  დ) ჭაობის კიპაროსი  
 
21. ადაფიური ნიშნავს: 
 
  ა) ნიადაგურ ფაქტორს 
 ბ) კლიმატურ  ფაქტორს 
 გ) ოროგრაფიულ ფაქტორს 
 დ) ბალახეულ ფაქტორს 
 
22. კლიმატური ფაქტორები შედის: 
 ა) ფიტოსანიტარულ ფაქტორთა ჯგუფში 
 ბ) ეკოლოგიურ ფაქტორთა ჯგუფში 
 გ) ანთროპოგენურ ფაქტორთა ჯგუფში 
 დ) ოროგრაფიულ ფაქტორთა ჯგუფში 
 
23. ენდოტიოზი წარმოადგენს 
 ა) წაბლის კიბოს 
 ბ) თელის დაავადებას 



 გ) უთხოვრის დაავადებას 
 დ) ცოცხალი საფარის  დაავადებას 
 
 
24. ყავთაღი (ფანჯარა) შეიძლება იყოს: 
  ა) ბუნებრივი და ხელოვნური 
 ბ) მხოლოდ ხელოვნური 
 გ) მხოლოდ ბუნებრივი 
 დ) ასეთი ტერმინი არ არსებობს 
 
25.  ანტეროპოგენური (ადამიანური) ფაქტორი ტყეზე ახდენს (დაასაბუთეთ) 
  ა) მხოლოდ დადებით გავლენას 
  ბ) მხოლოდ უარყოფით გავლენას 
  გ) როგორც დადებით ისე უარყოფით გავლენას 
  დ) არ ახდენს არავითარ გავლენას. 
 
 

26. romeli anatomiuri elementebisagan Sedgeba xis wliuri Sre: 
 

a) wiwvebisa da foTlebisagan; 
b) WurWlebisa da fisis savali milebisagan;  
g) adreula da gviana merqnisagan; 
d) teqsturisa da qerqisagan; 
 

   27.  tenis ra saxeebi gvxvdeba merqanSi:  
 

a) bmuli da Tavisufali; 
b) sorbciuli da desorbciuli; 
g) celuzoluri da mikrofibliuri 
c) wonasworuli da perforaciuli 
d)  

  

  28. Zeli ewodeba daxerxil masalas, romlis  
 
         a)sigane orjer metia sisqeze 
         b)sigane orjer naklebia sisqeze; 

g) sigane da sisqe naklebia 100 mm-ze; 
d) sigane da sisqe metia 100 mm-ze; 

 

  29. ficari ewodeba daxerxil masalas, romlis  
 
         a)sigane da sisqe tolia; 
         b)sigane orjer metia sisqeze; 

g) sigane orjer naklebia sisqeze; 
d) sigrZe ar AaRemateba 3m-s. 

 

  30. saSrob kameraSi romeli detalebi miekuTvneba gamxurebels: 
 



a) eJeqciuri danadgarebi; 
b) ventiliatorebi 
g) kaloriferebi  
d) Semwov-gamwovi arxebi 
 

  31. saSrob kameraSi romeli detalebi miekuTvneba sacirkulacios: 
 

a) damtenianebeli milebi; 
b) ventilatorebi; 
g) kaloriferebi 
d) gverdiTi ekranebi. 
 
 

  32. ras ewodeba kameruli Srobis meTodi  
  

a) Srobis agentis mdgomareobis ganrigs TakaraSi Sesvlisas; 
b) fsiqometris mSrali da sveli Termometrebis maCveneblebis 

aTvlas; 
g) kameraSi 100-ze maRali temperaturis miRwevas; 
d) Siga Zabvebis sididis gazomvas; 
 

 33. ramden safexuriania perioduli qmedebis Tanamedrove reJimebi: 
 
   a) 1 safexuriani; 
        b) 2 safexuriani; 
        g) 3 safexuriani; 
        d) 4 safexuriani; 
  

 34. Wris siCqare aris  
     

a) mWreli iaraRis moZraobis siCqare miwodebis traeqtoriaze; 
b) drois erTeulSi saWrisis mWreli piris an dasamuSavebeli                       

obieqtis Sesabamisi wertilis gadaadgileba Wris 
traeqtoriaze. 

g) dasamuSavebeli obieqtis gadaadgilebis siCqare; 
d) saWrisis nebismieri wertilis moZraobis siCqare; 

 

35. diskuri xerxiT xerxvis saxeebia: 
    

a) ganivi da grZiv-ganivi; 
b) grZivi da grZiv-ganivi; 
g) grZivi, ganivi da Sereuli; 
d) Sereuli; 

 

36. grZivi gaxerxvisaTvis mrgvali xerxebis kbilebs aqvT Semdegi sami 
profili 
 

a) swori, texili da amozneqili ukana waxnagi; 
b) swori da amozneqili ukana waxnagi; 
g) mxolod amozneqili ukana waxnagi; 
d) swori da texili ukana waxnagi; 



 

37. lenturi xerxebi daniSnulia: 
 

a) mrudwiruli, sworxazovani da wiboze daxerxvisaTvis; 
b) mxolod filebis mrudwiruli daxerxvisaTvis; 
g) masalebis sworxazovani daxerxvisaTvis; 
d) mxolod sworxazovani daxerxvisaTvis; 

 

38. xis damuSavebaSi gamoyenebuli frezebi iyofa or jgufad: 
 

a) Camosacmeli da kidura; 
b) sqeli da Txeli; 
g) mTliani da awyobili; 
d) grZivi da ganivi danawevrebis 
 

 

39. lentaxerxiani Carxebi daniSnulia: 
 

a) mxolod merqnis burbuSelis filebis mrudwiruli 
danawevrebisaTvis; 

b) wiboze daxerxvisaTvis; 
g) morebis, brtyeli masalebis mrudwiruli,sworxazovani da 
wiboze dasaxerxad; 
d) mxolod didi diametris morebis dasaxerxad; 
 

 

40. sarandi Carxebis muSa organoa: 
 
a) mrgvali da lenturi xerxebi; 
b) daniTi Tavi; 
g) xerxebi; 
d) lenturi xerxi; 
 

 

41. reismusis Carxi daniSnulia: 
 

a) namzadebis grZivi danawevrebisaTvis; 
b) gamzadebis ganivi danawevrebisaTvis;  
g) namzadebis grZivi da ganivi danawevrebisaTvis; 
d) namzadebis sisqeze dakalibrebisaTvis; 
 

 

42. muSa Spindelebis raodenobis mixedviT safrezi Carxebia: 
 

a) mxolod erT Spindeliani 
b) erTSpindeliani da orSpindeliani 
g) mxolod mravalSpindeliani 
d) mxolod orSpindeliani 

 

43. morebis daSliTi daxerxvisas miiReba: 
 



         a)mxolod Zeli; 
         b)mxolod Camoganili ficari; 

g) Camoganili da Camouganavi ficari; 
d) mxolod Camouganavi ficari; 

 

44. morebis daZelva daSliTi xerxvisas miiReba: 
 
         a)mxolod Zeli; 
         b)Zeli da Camouganavi ficrebi; 

g) Zeli, Camoganili da Camouganavi ficrebi; 
d) mxolod Camoganili ficrebi; 

 

45. merqnis nakeTobebs ar miekuTvneba 
 

a) kar-fanjrebi; 
b) tara; 
g) aveji; 
d) sazeinklo magida; 

 

46. detalebis damuSavebis sizusteze ar moqmedebs:  
 

a) mWreli iaraRis sizuste; 
b) Carxis sizuste; 
g) samarjvis sizuste; 
d) merqnis qimiuri Semadgenloba; 
 

 

47. aveji ar SeiZleba iyos: 
  

a) korpusuli; 
b) karkasuli; 
g) naxevarfabrikatuli; 
d) rbili; 
 

 

48. yvelaze metad razea damokidebuli morsaTrevi TviTmtvirTavi 
agregatis dinamikuri mdgomareoba. 
 
          a)agregatis wonaze; 
          b)agregatis gabaritebze; 

g) agregatis simZimis centris mdebareobaze; 
d) savali gzis mdgomareobaze; 

 
 

49. yvelaze metad razea damokidebuli traqtoris wevis Zalis sidide 
morTrevaze. 
 
         a)haeris winaaRmdegobaze; 
         b)tvirTis wonaze; 

g) tvirTis gabaritebze; 
d) savali gzis mdgomareobaze; 



 
 
 

 
 

50. Soltebis morTrevis romelia xerxia ekologiurad yvelaze misaRebi-
uvnebeli 
 

a) roca Soltebi mokle misabmeliT mibmulia sawevaraze da 
mieTreva miwaze; 

b) roca Soltebis nawili devs sawevaraze da nawili mieTreva 
miwaze; 

g) roca Soltebi mTlianad devs sawevaraze; 
d) roca Soltebi kantebiT dakidebulia sawevaraze da 
wveroebiT mieTreva miwaze 

 

 
 
სამაგისტრო პროგრამა :  „სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია“ 
მოდული : საგამომცემლო ტექნოლოგიები და მედია სისტემები 
საგანი - მანქანების კონსტრურება და საწარმოო ტექნოლოგიები 
 
 

1. ბეჭდვის თანამედროვე სახეობაა: 
ა) ოფსეტური ბეჭდვა; 
ბ) ღრმა ბეჭდვა ; 
გ) ციფრული ბეჭდვა; 
დ) ჭავლური ბეჭდვა. 

 
2. ბეჭდვის შემდგომი პროცესია: 

ა) დაკაბადონება; 
ბ) კინძვა; 
გ) ტექნიკური რედაქტირება; 
დ) საბეჭდი ფორმის მონტაჟი. 

3. ბეჭდვის რომელ სახეობას უჭირავს მონოპოლია? 
ა) ოფსეტურს; 
ბ) მაღალს; 
გ) ტრაფარეტულს; 
დ) ტამპონურს. 

4. რა ელემენტებია განთავსებული საბეჭდ ფორმაზე? 
ა) საბეჭდი და სახარვეზო; 
ბ) ფორმის დამჭერი; 
გ) დამნამავი სითხე; 
დ) საღებავის ლილვები. 

5. როგორი უნდა იყოს ლამინირებული ფურცლების ზედაპირი? 
ა) ბუშტუკებიანი; 
ბ) საშუალო ნაკეციანი; 
გ) გლუვი; 



დ) დაჭმუჭნული. 
6. რა არის კაბადონი? 

ა) ანაწყობი გვერდი; 
ბ) დაკეცილი რვეული; 
გ) წიგნის ყუა; 
დ) ტიტული. 

7. კეცვის რომელი სახეობაა ძირითადად გამოყენებული საწიგნე გამოცემებში ? 
 
ა) 3 და 4 ღუნიანი პერპენდიკულარული კეცვა; 
ბ) 1 ღუნიანი  კეცვა; 
გ) პარალელური კეცვა; 
დ) კომბინირებული კეცვა. 
 

8. რა არის დასტა ? 
ა) დალაგებული ქაღალდის ფურცლები; 
ბ) წიგნების გროვა; 
გ) დაკეცილი რვეულები; 
დ) საბეჭდი ფორმა. 

9. რომელია კინძვის თანამედროვე მეთოდი ? 
ა) კინძვა უნაკეროდ; 
ბ) სპირალით კინძვა; 
გ) კინძვა ძაფით; 
დ) კინძვა მავთულით. 

10. რომელია პერიოდული გამოცემები ? 
ა) გაზეთები; 
ბ) წიგნები; 
გ) ალბომები; 
დ) ბლოკნოტი. 
 

11. რას ნიშნავს  შრიფტის კეგელი? 
ა) შრიფტის სისქეს; 
ბ) შრიფტის მხატვრულ ღირსებას; 
გ) შრიფტის ზომას; 
დ) შრიფტის ტევადობას კაბადონში. 
 
 

12. რა არის პიქსელი? 
ა) წერტილის პარამეტრი; 
ბ) ნახატის ელემენტი; 
გ) ნახატის წერტილების სისქე; 
დ) წერტილის სიკაშკაშე. 

13. რა არის კოლონტიტული? 
ა) წიგნის პირველი მხატვრულად გაფორმებული გვერდი; 
ბ) იხმარება რვეულების ერთმანეთთან მისაკერებლად; 
გ) გვერდების რიგითი ნომერი; 
დ) ყოველი გვერდის თავში განთავსებული სიტყვები. 



 
 

14. რომელია პირველი ქართული წიგნი და სად დაიბეჭდა ? 

ა) ქართულ-იტალიური ლექსიკონი, რომში 1629 წელს; 
ბ) “დავითიანი“ , მოსკოვში 1705 წელს; 
გ) „ვეფხისტყაოსანი“, თბილისში  1709 წელს; 
დ) ქართული ენის გრამატიკა, რომში 1630 წელს. 

15. როდის დაესმის საკონტროლო ჯვრები საბეჭდ ფორმას ? 
ა) ბლოკში რვეულების უნაკერო დამაგრებისას; 
ბ) მრავალფერში ბეჭდვისას; 
გ) ანაბეჭდის გალაქვისას; 
დ) კეცვისას. 

 
16. რა შემთხვევაში გამოიყენება ირისული ბეჭდვა ? 

ა) სამეცნიერო-პოპულარული ლიტერატურის ბეჭდვისას; 
ბ) პოლიტიკური ლიტერატურის ბეჭდვისას; 
გ) საბავშვო ლიტერატურის ბეჭდვისა; 
დ) სახელმწიფო დოკუმენტაციის და ფასიანი ქაღალდების ბეჭდვისას. 

 
17. ფორზაციის რომელი სახეობაა ძირითადად გამოყენებული საწიგნე 
გამოცემებში?  

ა) მხატვრული; 
ბ) თემატური; 
გ) „საკუთარი“; 
დ) მარტივი. 

 
18. რა ხასიათის გამოცემები ჩაისმის რბილ გარეკანში ? 

ა) ენციკლოპედიები; 
ბ) მცირე ხასიათის, ხანმოკლე დროით გამოსაყენებელი; 
გ) დიდი მოცულობით ძაფით შეფერილი; 
დ) ხანგრძლივი დროით გამოსაყენებელი ლიტერატურა 

 
19. რა ხასიათის გამოცემები იბეჭდება ფლექსოგრაფიული ხერხით ? 

ა) სამეცნიერო ლიტერატურა; 
ბ) საბავშვო ლიტერატურა; 
გ) ეტიკეტები; 
დ) ცნობარები. 

 
20. რომელი ყდის საამკინძაო სახეობა გამოიყენება ენციკლოპედიების 
გამოცემისას? 

ა) № 5 ყდა; 
ბ) № 3 ყდა; 
გ) № 7 ყდა; 



დ) № 4 ყდა. 
21. რომელი ლითონი გამოიყენება ღრმა ბეჭდვის საბეჭდი ფორმის 
დასამზადებლად ? 

ა) ალუმინი; 
ბ) რკინა; 
გ) სპილენძი; 
დ) ნატრიუმი. 

22. რა განიცდის დაწნევას ბეჭდვის პროცესში ? 

ა) საბეჭდი ფორმა; 
ბ) ლილვაკები; 
გ) თვითდამწყობი მაგიდა; 
დ) სატრანსპორტო ღვედები. 

23. ბეჭდვის რომელი ხერხია მაღალი ბეჭდვის ნაირსახეობა ? 

ა) ოფსეტური ბეჭდვა; 
ბ) ტრაფარეტური ბეჭდვა; 
გ) ტამპონური ბეჭდვა; 
დ) ფლექსოგრაფიული ბეჭდვა. 

 
24. რა არის სიგნატურა ? 

ა) გვერდების აღმნიშვნელი ციფრი; 
ბ) წიგნში ჩართული ილუსტრაცია; 
გ) ბროშურის გარეკანი; 
დ) ბლოკში რვეულების განლაგების რიგითი ნომერი. 

25. რას ეწოდება საბეჭდი ეტალონი ? 

ა) პირველ ანაბეჭდს; 
ბ) მრავალფერიან ანაბეჭდს; 
გ) მაღალი ხარისხის ხელმოწერილს, რომლის მიხედვითაც იბეჭდება ტირაჟი; 
დ) დაკეცილ ანაბეჭდს. 

26.  რისი განუყოფელი ნაწილია შრიფტი? 
ა) მეცნიერების; 
ბ) ხელოვნების; 
გ) სპორტის; 
დ)კავშირგაბმულობის. 
27.  რა არის ლოგოტიპი? 

ა)  ფირმის ორიგინალურად შესრულებული შემოკლებული დასახელება 
ბ)   წიგნის გარეკანი 
გ)   სარეკლამო პლაკატი 
დ)    სავიზიტო ბარათი 
28. რა არის კალიგრაფია? 
ა)  პიგმენტი 
ბ)    ლითონის კალამი 
გ)  შრიფტის ნაირსახეობა 
დ)    არქიტექტურული პროექტი 



29.     რა არის გრავირებული შრიფტი? 
ა)    საწნეხი პრესი 
ბ)    ქაღალდის ნაირსახეობა 
გ)    სარეკლამო ფურცელი 
დ)    გრავირებული ფორმებისაგან მიღებული შრიფტული გამოსახულება 
30.     რა მასალისაგან არ ისხმებოდა საბეჭდი შრიფტები? 
ა)    ტყვიისაგან 
ბ)    ქაღალდისგან 
გ)   თუთიისგან 
დ)    კალისგან 
31.      ვინ შექმნა პირველად შრიფტის ჩამოსასხმელი და საბეჭდი  დაზგები? 
ა)იოჰან გუტენბერგმა 
ბ)    ილია ჭავჭავძემ 
გ)   ლეონარდო და ვინჩიმ 
დ)    ნიკო მარმა 
32.      რომელი არ არის ქართული დამწერლობის სახეობა? 
ა)   ასომთავრული 
ბ)    ლურსმული 
გ)    ნუსხური 
დ)    მხედრული 
33.        რა არის ალფავიტი? 
ა)   სარეკლამო სლოგანი? 
ბ)   წიგნის გარეკანი 
გ)   კულტურის უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი 
დ)    საბეჭდი დაზგა 
34.        რომელია შრიფტის დამახასიათებელი ძირითადი მოთხოვნილება? 
ა)    შრიფტის ფერი 
ბ)    შრიფტის ზომა 
გ)    შრიფტის დეკორატული ელემენტები 
დ)   შრიფტის კითხვადობა 
35.       რომელია  თანამედროვე  ქართული დამწერლობა? 
ა)   იეროგლიფური 
ბ)   ლურსმული 
გ)    მხედრული 
დ)    ასომთავრილი 
36.       რამდენი ასო- ნიშნისაგან შედგება  დღეს ქართული ალფავიტი ? 
ა)   28  ასო-ნიშნისგან 
ბ)    33  ასო-ნიშნისგან 
გ)    32   ასო-ნიშნისგან 
დ)    38 ასო- ნიშნისგან 
 
37.         როდის დაისტამბა ევროპაში პირველი ნაბეჭდი წიგნი? 
ა)   ჩვ. წ. აღ.- მდე  I საუკუნეში 
ბ)    1845 წელს 
ბ)     1454 წელს 
გ)    1914  წელს 



38.        რომელია შრიფტის აგებულების ძირითადი ელემენტები? 
ა)    სახაზავი 
ბ)    ძირითადი და შემაერთებელი შტრიხები 
გ)    საბეჭდი ლიტერები 
დ)    სარეკლამო წარწერები 
39.        ვინ შექმნა პირველი ქართული დამწერლობა ? 
ა)     შოთა რუსთაველმა 
ბ)    იაკობ ცურტაველმა 
გ)     მეფე ფარნავაზ I პირველმა 
დ)      დავით აღმაშენებელმა 
40.          როდის დაარსდა  პირველი ქართული სტამბა? 
ა)    ჩვ. წ. აღ.- მდე  I საუკუნეში 
ბ)     1708-1709  წლებში 
გ)    მე- 19  საუკუნეში 
დ)     მე-20   საუკუნეში 
41. რას  წარმოადგენსფოტოფორმა 
ა)  საბეჭდფორმას; 
ბ)  ნახატს;. 
გ)  დიაპოზიტივს; 
დ)  ანაბეჭდს. 
 
 
 
 
42. შტრიხულიორიგინალებისსიმკვრივეებისდონეებია: 
ა)  ორი; 
ბ)  ოთხ;. 
გ)  ექვსი; 
დ)  რვა. 
43. რას ნიშნავს სიტყვა ფოტოგრაფია? 
ა) ფერწერას; 
ბ) შუქწერას; 
გ) ჰელიოგრაფიას; 
დ) ლინზოგრაფიას. 
44. როგორი ხარისხის ფოტოქაღალდი არსებობს: 
ა) ნორმალური; 
ბ) კონტრასტული: 
გ) განსაკუთრებით კონტრასტული; 
დ) ყველა ხსენებული 
45. რა არის დეკელი? 
ა) საფორმე ცილინდრი; 
ბ) ოფსეტური ცილინდრი; 
გ) საბეჭდი ცილინდრი; 
დ) ცილინდრზე გადაკრული მასალა. 
46. რა ზომისაა A4 ფორმატი? 
ა) 1200●300 მმ; 



ბ)  500●200 მმ; 
გ) 137●447 მმ 
დ)297●210 მმ. 
 
47. ჩამოთვლილთაგან რომელია ფიბონაჩის რიცხვები? 
ა) 2,3,5,8 და ა.შ 
ბ) 1,3,5,7 და ა.შ 
გ) 5,7,8,9 და ა.შ 
დ) 2,4,6,8 და ა.შ 
48, რომელი მექანიზმია არ არის ოფსეტური მანქანის შემადგენელი ნაწილი? 
ა) საბეჭდი აპარატი; 
ბ) ფურცელგადამცემი მექანიზმი; 
გ) მწებავი მექანიზმი; 
დ) ფურცელმიმწოდებელი მექანიზმი. 
49. რომელი არაა ბეჭდვის შემდგომი პროცესი? 
ა) საბეჭდი ფორმის დამზადება; 
ბ) საამკინძაო სამუშაოები; 
გ) ყდაში ჩასმა; 
დ) გალაქვა. 
50. რომელია ჰარმონიული პროპორციების კოეფიციენტი? 
ა) 1,210 
ბ) 1,618; 
გ) 0,97 
დ) 2,61 
 
 
 
samagistro programa - samrewvelo inJineriis da teqnologia,  

moduli - kvebis sawarmoTa teqnologiuri mowyobilobebi  

sagani – manqanaTa konstruireba da sawarmoo teqnologiebi 

 

1. manqanis an aparatis mwarmoebloba aris: 

  a) drois erTeulSi gamoSvebuli produqciis raodenoba 

  b) manqanis an aparatis sawarmoSi muSaobis xangrZlvoba 

  g) nedleulis gadamuSavebis xangrZlivoba 

  d) manqanis an aparatis samuSao dro weliwadSi 

2. moculobiTi mwarmoeblobis ganzomilebaa: 

  a) kg/sT  

  b) mxolod m3/sT 

  g) m3/sT da litri/sT  

  d) mxolod litri/sT 

3. erTeulTa saerTaSoriso sistemis mixedviT ra ganzomilebiT  



   gamoisaxeba manqanis an aparatis masuri mwarmoebloba? 

  a) tona/sT   

  b) m3/wm   

  g) kg/wT  

  d) kg/wm 

4. manqanis muSaobis sizuste SeiZleba Sefasdes: 

  a) manqanis gabarituli zomebis sizustiT 

  b) gamoSvebuli nawarmis sizustiT (wona, zomebi da sxva) 

  g) samontaJo zomebis sizustiT 

  d) muSa zedapirebis damuSavebis sizustiT 

5. manqanis energotevadoba aris: 

   a) gamoSvebul erTeul produqciaze mosuli energodanaxarjebi 

   b) manqanis mkvebav eleqtroqselSi Zabvis sidide 

   g) manqanaze dayenebuli eleqtroZravas simZlavre 

   d) manqanis eleqtroZravas simZlavris fardoba mis moculobasTan 

6. romeli manqana an aparati ganekuTvneba perioduli qmedebis  

   mowyobilobebs? 

a) is manqana da aparati, romelTa gamoyeneba teqnologiuri ciklis 

ganmavlobaSi xdeba periodulad 

b) is manqana da aparati, romelTa CarTva gamorTva xdeba periodulad, 

avtomatur reJimSi 

g) perioduli qmedebis manqanebSi da aparatebSi teqnologiuri 

operacia sruldeba drois gansazRvrul monakveTSi, romlis Semdeg 

damuSavebuli masala unda gamoitvirTos da CaitvirTos axali 

d) is manqana da aparati, romelTa muSaobas aqvs sezonuri xasiaTi 

 

7. romeli manqana an aparati ganekuTvneba ganuwyveteli qmedebis 

mowyobilobebs? 

a) is manqana da aparati, romelTa muSaobas ara aqvs sezonuri xasiaTi 

   b) is manqanebi da aparatebi, romlebic uwyvetad muSaoben samuSao  

   cvlis ganmavlobaSi 

   g) is manqanebi da aparatebi, romlebic aRWurvilia mkvebav- 

   madozirebeli mowyobilobebiT 

      d) ganuwyveteli qmedebis manqanebSi da aparatebSi nedleulis miwodeba 

   da mza nawarmis miReba sruldeba uwyvet reJimSi 



 

8. manqanis efeqturobis ganzogadebul, kompleqsur ekonomikur  

  maCvenebelSi, romelic gamosaxeba efeqturobis koeficientiT 

 CNE / , ra sidide aRiniSneba N  asoTi? 

a) manqanis eleqtroZravas simZlavre 

b) manqanis mier wlis ganmavlobaSi gamoSvebuli produqciis raodenoba 

  g) manqanis masa 

  d) wliuri danaxarjebi gamoSvebul produqciaze  

 

9. sqemaze warmodgenili daqucmacebis meTodebidan romeli Seesabameba 

kumSvis da Zvris Zalebis erTobliv moqmedebas? 

 
a) – e 

b) – b 

g) – a 

d) - d 

 

10. sqemaze warmodgenil konusur damqucmacebelSi rogor moZraobas 

asrulebs Siga konusi 2? 

 

a) brunavs sakuTari RerZis irgvliv 

b) gadaadgildeba RerZulad 

g) asrulebs brtyel wriul-gadataniT moZraobas 

d) asrulebs rxeviT moZraobas horizontalur sibrtyeSi 

 



11) fxvieri masalebis diskoebian wisqvilSi rogor moZraobas asruleben 1 

da 2 poziciebiT aRniSnuli diskebi? 

 

a) diskebi brunaven Tanmxvedri mimarTulebiT 

b) diski 1 uZravia, xolo diski 2 asrulebs brunviT moZraobas 

g) diskebi brunaven urTierTsawinaaRmdego mimarTulebiT 

d) orive diski uZravia 

 

12. sakonservo nedleulis damqucmacebel mowyobilobaSi ra  

   gansazRvravs daqucmacebuli nawilakebis zomebs? 

 
 

a) mWreli danis grZivi gadaadgilebis sidide 

b) manZili cilindris 2 qveda wibosa da uZrav zedapirs 3 Soris 

g) cilindrSi CatvirTuli masalis raodenoba 

   d) cilindris moculoba 

 

13. naxazze naCveneb rbia damqucmacebelSi rogor moZraobas asruleben 

rbiebi 1? 

 

a) brunaven rogorc sakuTari aseve varclis RerZis irgvliv 

b) brunaven mxolod sakuTari RerZis 3 irgvliv 

g) brunaven mxolod varclis RerZis 4 irgvliv 

d) brunaven urTierTsawinaaRmdego mimarTulebiT 

 



14. naxazze naCveneb CaquCebian damqucmacebelSi rogoria danebis 

damagreba rotoris 2 RerZebze 4? 

 

a) uZravi    

b) xraxnuli     

g) saxsruli 

d) xisti 

 

15) yurZnis saWylet-klertgamclel manqanaSi ra daniSnuleba aqvs me-3--4 

poziciiT aRniSnul muSa organos? 

 

a) mxolod yurZnis mtevnebis daWyleta 

b) mxolod mtevnemidan klertis gacla 

g) tkbilis gamoyofa durdodan 

d) daWyleta, klertis gacla da masalis RerZuli gadaadgileba 

  

16) yurZnis vertikalur saWylet-klertgamclel manqanaSi ra 

daniSnuleba aqvs me-9 poziciiT aRniSnul muSa organos 

 
a) yurZnis daWyleta 



b) klertis vertikaluri gadaadgileba gamomtvirTi Rarisken 

g) mtevnebidan klertis gacla 

      d) yurZnis mtevnebis vertikaluri gadaadgileba 

 

17. mSrali Cais damWrel manqanaSi ra daniSnuleba aqvs 1 poziciiT 

aRniSnul muSa organos? 

 

a) lentze 2 nebismieri orientaciiT mdebare nawilakebis daWra 

b) lentze 2 grZivad mdebare nawilakebis daWra 

g) lentze 2 ganivad mdebare nawilakebis daWra 

d) nawilakebis daWra muSa organos jibeebis diagonalze 

 

18. xil-bostneulis damqucmacebel manqanaSi ra rols  

   asrulebs rkaliseburi xundi 3 

 

a) mas aqvs mxolod nedleulis mimmarTvelis funqcia 

b) igi warmoadgens dolis garsacms 

g) xundi dolTan qmnis saregulirebel muSa RreCos, sadac xdeba 

      nedleulis daqucmaceba 

d) icavs eleqtroZravas korpuss masSi masalis moxvedrisagan 

 

19. xil-bostneulis damqucmacebeli manqanis mwarmoeblobis saangariSo 

formulaSi   Q=  R  kg/wm ra aris aRniSnuli  asoTi? 

a) danebis mWreli wibos sisqe  



b) masalis moculobiTi masa 

g) dolis sigrZe 

d) danis mWreli wiboebis gamosvlis sidide dolis zedapiridan 

  

20. naxazze naCveneb Cais foTlis sagrex manqanaSi rogor moZraobas 

asrulebs cilindri 1? 

 

a) cilindri uZravia 

b) cilindri asrulebs wriul gadataniT moZraobas 

g) cilindri brunavs sakuTari RerZis irgvliv 

d) cilindri gadaadgildeba vertikalurad 

 
21. rogor icvleba valcebis siCqare Sokoladis masis damamuSavebel 

xuTvalcian manqanaSi? 

 
 a) izrdeba 1-dan 5-mde   

  b) siCqare Tanabaria   

 g) mcirdeba 1-dan 5-mde 

 d) mcirdeba 4-dan 5-mde 

 

22. Snekuri tipis comdamyof manqanaSi rogor moZraobas asrulebs  

  naWrebis momkveTi dana 6? 



 

a) wriul uwyvet brunviT moZraobas 

b) wriul wyvetil brunviT moZraobas 

g) rxeviT moZraobas vertikalur sibrtyeSi 

d) RerZul wrfiv-ukuqcevad moZraobas 

 

23. Snekuri tipis comdamyofi manqanis mwarmoeblobis saangariSo  

  formulaSi n asoTi aRniSnulia: 

                                Q = (D2 – d2). n. s.  . /4 ,   kg/wT   

a) momkveTi danis amZravi lilvis brunvis sixSire 

b) Snekebis raodenoba 

g) dayofili comis naWrebis raodenoba 

d) Snekis brunvis sixSire 

     

24. orSnekian comdamyof manqanaSi naWrebis wona regulirdeba: 

 

a) Snekebis brunvis sixSiris SecvliT 

b) dguSebis 10 marcxena da marjvena nawilebis erTmaneTTan miaxloebiT 

  an daSorebiT 

g) comdamyofi Tavis brunvis sixSiris SecvliT 

d) comdamyofi Tavis jibeebis moculobis SecvliT 

 

25. dguSiani tipis comdamyof manqanaSi rogor moZraobas asrulebs  

  damyofi Tavi 5? 



 

a) rxeviT moZraobas 

b) wyvetil wriul moZraobas 

g) uwyvet wriul moZraobas 

d) comdamyofi Tavi uZravia 

 

26. dguSiani tipis comdamyof manqanaSi rogor muSa moZraobas asruleben 

   dana 3 da dguSi 4? 

a) dguSi da dana erTdroulad midian damyof Tavamde 

b) iwyeben erTdroul moZraobas, Semdeg dguSi gaaswrebs danas 

g) iwyeben erTdroul moZraobas, Semdeg dana gaaswrebs dguSs 

d) dguSis marjvniv gadaadgilebis dros dana gadaadgildeba marcxniv 

 

 

27. dguSiani tipis comdamyof manqanaSi rogor moZraoben muSa organoebi: 

   dana, dguSi, damyofi Tavi, naWrebis gamomgdebi meqanizmi? 

a) moZraoben damoukideblad 

b) mxolod dguSi da damyofi Tavi moZraoben urTierTSeTanxmebulad, 

   danarCeni – damoukideblad 

g) mxolod dguSi da dana moZraoben urTierTSeTanxmebulad, danarCeni – 

   damoukideblad 

d) moZraoben urTierTSeTanxmebulad 

 

28. dguSiani tipis comdamyof manqanaSi naWrebis wona regulirdeba: 

 

a) damwnevi dguSis 4 svlis regulirebiT 



b) damyofi Tavis 5 dguSebis 7 gadaadgilebis fiqsatoris 11 meqanizmiT 

g) danis 3 gadaadgilebis siCqariT cvlilebiT 

d) damyofi Tavis 5 SecvliT 

 

29) comis naWrebis cilindruli formirebisaTvis gamoiyeneba: 

a) Semomgori manqanebi 

b) damamrgvalebeli manqanebi 

g) damgundavebeli manqanebi 

g) gamoiyeneba samive tipis manqanebi 

 

30) konusur varclian comis naWrebis damgundavebel manqanaSi naWrebis 

   daformeba xdeba: 

 

a) moZrav spiralur Rars 4 da uZrav konusur varcls 3 Soris 

b) moZrav spiralur Rars 4 da moZrav konusur varcls 3 Soris 

g) uZrav spiralur Rars 4 da moZrav konusur varcls 3 Soris 

d) naWrebis mimmarTvelSi 7 gavliT 

 

31) konusur varclian comis naWrebis damgundavebel manqanaSi ra aris 

aRniSnuli me-6 poziciiT 



 

a) varclis 3 samagri meqanizmi 

b) spiraluri Raris 4 amZravgi meqanizmi 

g) spiraluri Raris 4 samagri meqanizmi 

d) konusuri varclis 3 amZravi Wiaxraxnuli gadacema 

 

32) comis naWrebis damformebeli manqanis mwarmoeblobis saangariSo  

    formulaSi tn asoTi aRniSnulia: 

                         Q = vnaW..ks. /tn. naWeri/wm,    
a) naWrebis masa 

b) naWrebs Soris manZili 

g) naWrebis simkvrive 

d) naWrebis zoma 

 

33. ra aris aRniSnuli me-12 poziciiT makaronis wnexis sqemaze? 

 

a) ventilatori, makaronis nawarmis SesaSrobad 

b) makaronis gadamWreli dana 

g) makaronis nawarmis damWeri 



d) makaronis damformebeli matrica 

 
34. ra ZiriTadi daniSnuleba aqvs biskvitis nawarmis damformebel  

   manqanaSi  me-9 poziciiT aRniSnul uwyvet rezinis lents? 

 

a) xels uwyobs nawarmis ukeT daformebas rotoris 7 jibeebSi 

b) mza nawarmis transportireba Semdeg operaciaze 

g) mza nawarmis amoReba rotoris 7 jibeebidan 

d) mza nawarmis miwodeba gamtan transportiorze 

 

 

 

 

35. ra aris aRniSnuli me-6 poziciiT karamelis damformebel manqanaSi? 

 

a) karamelis zonaris mimmarTveli 

b) karamelis zonari 

g) rotoris 1 garsacmi 

d) karamelis mWreli danebis mimmarTveli  

 

36. naxazze warmodgenil yurZnis durdos kalaTian wnexSi rogor  

  warmoiqmneba durdoze gadacemuli wneva? 



 

a) mxolod meqanikuri damwnevi mowyobilobiT 

b) meqanikuri da hidravlikuri damwnevi mowyobilobebiT 

g) mxolod hidravlikuri damwnevi mowyobilobiT 

d) meqanikuri, hidravlikuri da pnevmatikuri mowyobilobebis  

   kombinirebuli moqmedebiT 

 

 

 

37)  yurZnis durdos kalaTian wnexSi ra aris aRniSnuli 9-10-11  

    poziciebiT? 

 

a) hidravlikuri damwnevi mowyobiloba 

b) meqanikuri damwnevi mowyobiloba 

g) pnevmatikuri damwnevi mowyobiloba 

d) kalaTis gasaxsneli mowyobiloba 



 

38. yurZnis durdos kalaTiani wnexis mwarmoeblobis saangariSo  

  formulaSi W asoTi aRniSnulia: 

.100
.WGQ   kg/wT 

a) kalaTis moculoba 

b) durdos moculoba 

g) tkbilis gamosavali %-ebSi 

d) durdos masa  

 

39. kalaTiani wnexis hidravlikuri amZravis sqemaze ra aris aRniSnuli 

   me-15 poziciiT? 

 

a) hidrocilindrSi muSa siTxis SemSvebi mili 

b) yurZnis tkbilis gamomSvebi mili 

g) hidrocilindrSi muSa siTxis SemSveb-gamomSvebi mili 

d) hidrocilindridan muSa siTxis gamomSvebi mili 

 

40. durdos dawnexis Zalis saangariSo formulaSi ra aris aRniSnuli  

  q asoTi? 

                                
4

2DqP 
  n 

a) kalaTSi arsebuli durdos masa 

b) produqtze mosuli xvedriTi dawneva 

g) gamoyofili tkbilis raodenoba 

d) kalaTis masa durdosTan erTad 



 

41. Snekur wnexSi ra daniSnuleba aqvT z1/z2 jaWvuri da z3/z4 cilindruli 

kbilanuri gadacemebis erTdroul moqmedebas? 

 

a) mimwod 4 da damwnex 5 Snekebs gadascen sxvadasxva mimarTulebis  

   bruni 

b) sxvadasxva mimarTulebis bruni gadascen damwnex Sneks 

g) Snekebis datvirTvis mixedviT gadascen maT Sesabamisi simZlavre 

d) erTerTi gadacema saTadarigoa 

 

42. Snekur wnexSi ra aris aRniSnuli 15-16 poziciebiT? 

 

a) tkbilis gamomSvebi milyelebi 

b) WaWis gamomSvebi milyelebi 

g) wnevis Semqmneli da maregulirebeli hidrocilindrebi 

d) hidravlikuri tumboebi 

 

43. Snekur wnexSi romel kveTSia maqsimaluri wneva durdos masaSi? 



 

 

a) damwnevi Snekis 5 zonaSi 

b) mimwodi Snekidan 4 damwnex SnekSi 5 gadasvlis zonaSi 

g) mimwodi 4 Snekis zonaSi 

d) damwnexi Snekis 5 bolo kveTSi 

 
 
44. Snekur wnexSi tkbilis romeli fraqciaa ufro maRali xarisxis? 

 
a) II fraqcia    

b) I fraqcia  

g) III fraqcia 

d) samive fraqcia erTnairi xarisxisaa 

 
 
45. alaos warmoebis aparaturul-teqnologiuri sqemaze me-4 poziciiT 

warmodgenilia:  



 

a) alaos saSrobi 

b) marcvlis damlbobi rofi  

g) yuTuri tipis salao  

d) nazrdebis gamcleli manqana  

 

46. alaos warmoebis aparaturul-teqnologiuri sqemaze me-7 poziciiT 

aRniSnulia: 

 

 

a) alaos damqucmacebeli manqana 

b) alaos marcvlis gamaprialebeli manqana 

g) alaos nazrdebis gamcleli manqana 

d) alaos marcvlis damxarisxebeli manqana 

 

47. alaos marcvals aRojeben: 

a) 3-4 dRe-Ramis ganmavlobaSi  

b) 25-30 dRe-Ramis ganmavlobaSi  

g) 15-20 dRe-Ramis ganmavlobaSi 

d) 7-8 dRe-Ramis ganmavlobaSi 

 

48. ra daniSnuleba aqvs marcvlis dasalbobi rofis konusur nawilze  

   ganlagebul wriul milebs 3 ? 



 

a) milebi gankuTvnilia rofis sixistisTvis 

b) milebSi Sedis SekumSuli haeri wylis barbotirebisaTvis 

g) milebidan gamodis namuSevari wyali 

d) milebidan gamodis rofSi warmoqmnili airebi 

 

49. yuTur saalaoSi gadamCeCi meqanizmi muSa svlas asrulebs: 

 
a) marjvniv gadaadgilebis dros 

b) marcxniv gadaadgilebis dros 

g) orive mimarTulebiT gadaadgileba aris muSa svla 

d) konveieris aweul mdggomareobaSi 

 

50. dolur saalaoSi kondicirebuli haeri miewodeba: 



 

a) milyelidan 4 

b) milyelebidan 5 

g) miliT 1 

d) milyelidan 6 
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