კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა - II ტური
მე-3
IV კლასი
I სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (40) ქულა
1.

ჩასვი გამოტოვებული ხმოვნები წინადადებაში:

„იამ მეგ...ბარს ლამ...ზი ყვავ...ლი აჩუქა.“
ა) ა, ი, ო

ბ) ო, ა, ი

გ) ი, ო, ა

2. ჩასვი გამოტოვებული თანხმოვნები წინადადებაში:

„ბედ...იერი დედა ...ვილს ეფერე...ოდა.“
ა) ნ, შ, ბ
ბ) შ, რ, ნ
გ) რ, ნ, შ
3. რომელია შეუსაბამო ჩამოთვლილი ასო-ბგერებიდან: ა, ე, ვ, ო, ი?
ა) ე

ბ) ო

გ) ვ

4. ჩასვი გამოტოვებული სიტყვა წინადადებაში:

„ თოვლის .... საბანი დაეფინა მთებს.“
ა) მწვანე

ბ) ლურჯი

გ) თეთრი

5. ჩასვი გამოტოვებული სიტყვა წინადადებაში:

„ სიცხისგან შეწუხებული ხევის წყალი ... მოწანწკარებდა.“
ა) საცოდავად

ბ) მხიარულად

გ) ღრიალით

6. რომელია შეუსაბამო სიტყვა?
ა) ცხენი

ბ) ხარი

გ) ქათამი

7. რომელია შეუსაბამო სიტყვა?
ა) სიმინდი
8. ბჟოლა იგივეა, რაც
ა) თუთა

ბ) ძაღლი

გ) კატა

ბ) საზამთრო

გ) ნუში

ბ) ძილი

გ) მძიმე შრომა

9. ჭაპანი იგივეა, რაც......
ა) გართობა

10. კატის კნუტი იგივეა, რაც .....
ა) კატის მეგობარი
ბ) კატის ნაშიერი

გ) კატის დედა

II სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (20) ქულა:
11. რომელია არსებითი სახელი მოცემულ წინადადებაში?

„მზემ აიწია ფეხისწვერებზე”.
ა) მზემ

ბ) აიწია

გ) ფეხისწვერებზე

12. „ ოცდაცამეტნი ვართ, სულ დები და ძმები,

შეიყვარებ ყველას, როცა გაიზრდები.“
მოცემულ ლექსში საუბარია:
ა) ქართულ ანბანზე
ბ) ქართველ დებზე

გ) ქართველ ძმები

13. როდის ილოცებიან ასე:

„ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა!“
ა) ახალ წელს

ბ) შობას

გ) აღდგომას

14. წელიწადის რომელ დროზეა ლექსში საუბარი?

„დღემ იკლო, ღამე გადიდდა,
გრილა, გაყვითლდა ტყე-ველი,
ჩამოსდის ხეებს ფოთოლი,
ყვირის ბუ ღამის მთეველი.“
ა) გაზაფხულზე

ბ) შემოდგომაზე

გ) ზამთარზე

15. „ მზემ აიწია ფეხისწვერებზე,

მზემ მზის ქალაქში ჩამოიხედა.“
დღის რომელ მონაკვეთზეა ლექსში საუბარი?
ა) დილაზე

ბ) შუადღეზე

გ) საღამოზე

III სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (40) ქულა
16. რას ნიშნავს ანდაზა: „ კარგი ჰქენი, ქვაზე დადე, გაივლი და წინ დაგხვდება“?
ა) კარგი საქმე არ უნდა აკეთო.
ბ) მუდამ კარგის კეთება კაცს ავნებსო.
გ) კარგის მკეთებელი ყოველთვის მოგებულიაო.
17. რა ჰქვია აქლემის შვილს?
ა) ბოკვერი
ბ) კვიცი
18. როდის ამბობენ: „ერთი სული აქვს“?

გ) კოზაკი

ა) როცა ძალიან ბრაზობს
ბ) როცა ვერ ითმენს
გ) როცა ძალიან ეძინება
19. ნაფოტი ანუ......
ა) ხის ანათალი
ბ) კუნძი
20. იანვრის თვე გვაგონებს:
ა) სკოლის დაწყებას

ბ) ახალ წელს

გ) ფოსტალიონი
გ) აღდგომას

21. სად გვხვდება გამოთქმა: „ცხრა მთას იქით“?
ა) ბიოგრაფიებში

ბ) წერილებში

გ) ზღაპრებში

22. რას ნიშნავს ლივლივებს?
ა) მდინარის ხმას

ბ) ფოთლის შრიალს გ) ტალღისებურ რხევას

23. რომელია სულიერი არსებითი სახელი?
ა) არწივი
ბ) კედელი
გ) წყარო
24. რას ნიშნავს ბეღელი?
ა) საჯინიბეს

ბ) მარანს

25. როგორ გესმით გამოთქმა:
ა) შარშანდელი წლიდან
ბ) შორეული წარსულიდან
გ) დღეიდან

გ) მარცვლეულის შესანახს

„უხსოვარი დროიდან“?

ბონუს– სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა ,ბ ან გ ( 15 ქულა)
1. რა შემთხვევაში ვწერთ ორწერტილს?
ა) აზრის დამთავრების შემდეგ
ბ) პაუზის დროს
გ) ჩამოთვლის წინ
2. რომელი სიტყვა გამოხატავს რიცხვს?
ა) ოცდაშვიდი
ბ) წერს
გ) ულამაზესი
3. რომელი სიტყვა გამოხატავს ახლანდელ მოქმედებას?
ა) ჩაიმღერა
ბ) სეირნობს
გ) ითამაშებს
4. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) ბრთხილად
ბ) ფრთხილად
გ) თოული
5. ანბანის მერამდენე ასოა ზ?
ა) მეშვიდე
ბ) მერვე
გ) მეცხრე

