კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა - I ტური
III კლასი
IV
I სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (40 ქულა)
1. რამდენი მარცვალია სიტყვაში?
ა) ერთი, ორი, სამი და ასე შემდეგ.
ბ) მხოლოდ იმდენი, რამდენი თანხმოვანიცაა.
გ) მხოლოდ იმდენი, რამდენი ხმოვანიცაა.
2. რამდენი მარცვალია სიტყვაში : „სასიამოვნო“ ?
ა) სამი

ბ) ოთხი

გ) ხუთი

3. რამდენი მარცვალია სიტყვაში: ,,გაამპარტავნებული”?
ა) ხუთი

ბ) ექვსი

გ) შვიდი

4. რამდენი მარცვალია წყვილში: ,, მძინარე მზეთუნახავი“?
ა) ხუთი და ორი ბ) სამი და ხუთი

გ) ექვსი და ორი

5. რომელია სწორად დამარცვლილი სიტყვა?
ა) სა-კინ-ძე

ბ) ზა-მბ-ა-რა

გ) მ-თ-ა

6. რომელია საკუთარი არსებითი სახელი?
ა) სამკაული

ბ) სკოლა

გ) თომა

7. რომელია სწორი განმარტება?
ა) ვინ კითხვა დაესმის ყველა სულიერს.
ბ) ვინ კითხვა დაესმის სულიერსაც და ზოგიერთ უსულოსაც.
გ) ვინ კითხვა დაესმის მხოლოდ ადამიანს.
8. რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა ,,რა”?
ა) დელფინი

ბ) მებაღე

გ) მეპურე

9. ანბანის მერამდენე ასოა ,,ჰ”?
ა) ოცდამეცამეტე ბ) ოცდამეათე

გ) მეშვიდე

10. რომელია შემოდგომის თვე?
ა) აგვისტო

ბ) მაისი

გ) სექტემბერი

II სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (20 ქულა)
11. რომელია ხაზგასმული სიტყვის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა?
„ გაშმაგებული ებრძოდა მეფე მტერს.“
ა) გამხეცებული

ბ) მონდომებული

გ) განადგურებული

12. რომელია ხაზგასმული სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა?
„ უფროსი თაობისგან გვისწავლია,რომ ზრდილობიანი ადამიანი ყველას უყვარს.“
ა) თანატოლი

ბ) უმცროსი

გ) მოხუცი

13. როგორი სიტყვებია: დაღლილი, დაქანცული?
ა) მსგავსი მნიშვნელობის
ბ) საპირისპირო მნიშვნელობის
გ) სხვადასხვა მნიშვნელობის
14. რომელი სიტყვა უკავშირდება ფრინველს?
ა) ნისკარტი

ბ) ხელი

გ) ფეხსაცმელი

15. დაასრულეთ ანდაზა: „ გარეულმა ქათამმა ...“
ა) თავი დაიფასაო.
ბ) შინაური ქათამი გააგდოო.
გ) ბუდე დაანგრიაო.

III სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (40 ქულა)
16. რომელი აღნიშნავს მეორე პირს?
ა) შენ და თქვენ

ბ) ის და ჩვენ

გ) მე და ჩვენ

17. რომელი აღნიშნავს მესამე პირს?
ა) ის და შენ

ბ) მე და თქვენ

გ) ის და ისინი

18. რას გამოხატავს წინადადება?
ა) დაუსრულებელ აზრს ბ) დასრულებელ აზრს

გ) ყველაფერს

19. რას ნიშნავს სიტყვა ,,გარდაიცვალა“?
ა) სადღაც წავიდა

ბ) მოკვდა

გ) გაუნაწყენდა

20. რომელი სიტყვა არ შეეფერება „მზეს“?
ა) კაშკაშა

ბ) ჟუჟუნა

გ) ბრდღვიალა

21. რომელია სულიერი არსებითი სახელი?
ა) ვარდი

ბ) იასამანი

გ) კამეჩი

22. რომელი აღნიშნავს მრავალს?
ა) ურიცხვი

ბ) ერთი

გ) პირველი

23. რომელი სიტყვა გამოხატავს მოქმედებას?
ა) გაიპარა

ბ) დედაკაცი

გ) ლამაზი

24. ,,ფუტკარი” არის
ა) მწერი, რომელიც დაფრინავს და ფოთოლს ჭამს.
ბ) მწერი, რომელიც დაფრინავს და ღამით ანათებს.
გ) მწერი, რომელიც დაფრინავს და ყვავილებს წუწნის.
25. რომელია არასწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) ბავშვი

ბ) მოიდანი

გ) მაგიდა

ბონუს-სავარჯიშო:
შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (15 ქულა)
1. წელიწადში არის:
ა) ათი თვე

ბ) ცხრა თვე

გ) თორმეტი თვე

2. რა სასვენ ნიშანს ვწერთ ჩამოთვლის წინ ?
ა) კითხვის ნიშანს

ბ) ორწერტილს

გ) ძახილის ნიშანს

3. რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა „რას შვრება“ ?
ა) მგალობელი

ბ) გალობს

გ) გალობა

4. რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა როგორი?
ა) დირექტორი

ბ) მოსწავლე

გ) წარმატებული

5. ანბანის მერამდენე ასოა „ ზ“ ?
ა) მე-7

ბ) მე-8

გ) მე-10

