კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა

IIIII

კლასი

I სავარჯიშო – ტექსტის გააზრება.
ჭა
/ლ.შალიკიანი-ხოტივარი/
სოფლის გზაზე არის ერთი ძველი ჭა. ადრე სულ სავსე იყო გრილი წყლით. ახლა კი
თვითონაც პირი უშრება წყურვილით. სტკივა გული ჭას. სტკივა იმიტომ, რომ აღარავის ახარებს
მისი დანახვა, თანაც იმიტომ, რომ დაივიწყეს მისი ამაგი.
დრო იყო, გამვლელ–გამომვლელნი მის დანახვაზე სიხარულისაგან ტაშს შემოჰკრავდნენ,
შორიდან მომავალნი მასთან შეჩერდებოდნენ, წყურვილს მოიკლავდნენ, შეისვენებდნენ და მერე
გზას გაუყვებოდნენ. ახლა კი, ვინღა უყურებს, ერთი წუთითაც კი აღარ ჩერდებიან მასთან.
რჩება ასე გულდაწყვეტილი ერთ დროს თავმომწონე და ყველასათვის ღირსეული
მასპინძელი და ფიქრობს: ნუთუ ერთმანეთსაც ასე ექცევიან ადამიანები, როცა სიბერე
მოუწევთო?
ფიქრობს ბებერი ჭა და აწუხებს თავისი სიცარიელე.

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ა, ბ ან გ (40 ქულა)

1.

რატომ უშრება ჭას პირი ?
ა) დამშრალია.
ბ) ადამიანებმა დაივიწყეს.
2. როგორ წყალს ინახავდა ჭა თავის უბეში?
ა) ჩვეულებრივ წყალს.
ბ) გემრიელ წყალს.
3. როდის იყო ჭა ბედნიერი და ამაყი?
ა)წარსულში
ბ) აწმყოში
4. რატომ აღარ ახარებთ ადამიანებს ჭის დანახვა?
ა) ჭის მწუხარების გამო.
ბ) უწყლობის გამო.
გ) დაღლილები ბრუნდებიან შორი გზიდან.
5. რას ნიშნავს: ,, დრო იყო...“ ?
ა) ადრე, ერთ დროს
ბ) ახლა, ამ წუთში
6. შორიდან მომავალს ჰქვია :

გ) აღარაფერი ახარებს.
გ)გრილ წყალს.
გ) მომავალში

გ) ხვალ, მომავალ დროში

ა)უცნობი
ბ) ნაცნობი
გ)მგზავრი
7. დაუსვით კითხვა სიტყვებს: ღირსეული, თავმომწონე, გულდაწყვეტილი!
ა)რა?
ბ) ვინ ?
გ) როგორი?
8. რატომ იყო ჭა ყველასათვის ღირსეული მასპინძელი?
ა) ყველა იცნობდა.
ბ)თავისი გრილი წყლით ყველა გამვლელ–გამომვლელს უმასპინძლდებოდა.
გ)თავმომწონე და ამაყი იყო.
9. რა მოუტანა სიბერემ ჭას?
ა) ადამიანების გულგრილობა
ბ) მგზავრთა აღტაცება
გ) ამაგის დაფასება

10. თქვენი აზრით, როგორ უნდა ექცეოდნენ მოხუცებს საზოგადოების წევრები?
ა) აღარ უნდა ახსენებდნენ, რადგან მოხუცდნენ.
ბ) პატივისცემით უნდა იხსენებდნენ და ამაგი დაუფასონ.
გ) საკუთარ თავზე უნდა ზრუნავდნენ

II სავარჯიშო – მეტყველების ნაწილები;
შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

მართლწერა;

ლოგიკური დავალებები;

ა, ბ ან გ (60 ქულა)

11. რომელია საპირისპირო სიტყვათა წყვილი?
ა) სტუმარი და მასპინძელი
ბ) სიბერე და მოხუცებულობა
გ) ახლანდელი და აწმყო
12. რომელია ერთნაირი მნიშვნელობის მქონე
ა) გამვლელნი და გამომვლელნი
ბ) თავმომწონე და ამაყი
გ) სავსე და ცარიელი

სიტყვათა წყვილი?

13. რომელია სწორად დასმული კითხვა?
ა) შემოუჭირა – როგორ?
ბ) მოიკლავდნენ – რას იზამდნენ?
გ) ჩერდებიან–სად?
14. რომელია სწორი აზრი?
ა) წინათ ანუ მალე
ბ) წინათ ანუ ახლა
გ) წინათ ანუ ადრე
15. ,,გამვლელ–გამომვლელი“ იწერება დეფისით

იმიტომ, რომ:

ა)ორი სხვადასხვა მიმართულებაა ნაჩვენები.
ბ)იგულისხმება და კავშირი.
გ) სხვადასხვა მნიშვნელობის სიტყვებია.
16. რომელია სწორად დაწერილი?
ა) გაუყვებოდენ
ბ)შეისვენებდენ

გ)შეჩერდებოდნენ

17. რომელია კითხვითი წინადადება?
ა) ვინღა უყურებს ახლა?
ბ)გული ერჩის საბრალოს.
გ) არ მოშლოდეს საქართველოს უკვდავება ვაზის!
18. რომელია გადასატანად სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) სო–ფლ–ის
ბ) ძვე–ლი
19. რომელი სიტყვა არ გადაიტანება?
ა) იმიტომ
ბ) ახლა
20. რამდენი მარცვალია წინადადებაში?

გ)წყ–ლით
გ) ჭა

,,სოფლის გზაზე არის ერთი ძველი ჭა“
ა) რვა

ბ)თერთმეტი

გ)თორმეტი

21. ჩამოთვლილი წყვილებიდან რომელია არსებითი სახელები?
ა)რომ, რატომ
ბ) ჭა, წყალი
გ) ფიქრობს, აწუხებს
22. ჩასვი გამოტოვებული სიტყვა წინადადებაში:

,,ჭრელი პეპელა ტრიალ მინდორში ....... ყვავილებს თავს ევლებოდა.“
ა) ფერად
23. ხალხური საკრავია:
ა) ვიოლინო

ბ) ღრმა

გ)დათოვლილ

ბ) ფანდური

გ) როიალი

24. წელიწადის რომელ დროზეა ლექსში საუბარი?

,,ჩახვევია მჭიდროდ ჭიგოს,
მზის გვირგვინი აზის,
აელვარებს ქარვის მტევნებს
მოელვარე ვაზი.“
ა) გაზაფხულზე
25. აბა, გამოიცანი!

,,მიდის, მოდის, იქავე
ა) სკამი

ბ) ზაფხულზე

გ)შემოდგომაზე

დგას.“
ბ) კარი

გ) ბარი

