კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა
I ტური
მე-2 კლასი
სავარჯიშო I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (60 ქულა)
1. რამდენი თანხმოვანი ასო-ბგერა გვაქვს ქართულ ანბანში?
ა) ოცი

ბ) ოცდაცამეტი

2. რომელია ანბანის მეათე ასო-ბგერა?
ა) დ
ბ) ხ

გ) ოცდარვა
გ) კ

3. რომელია ანბანის პირველი ასო-ბგერა?
ა) ა

ბ) ჰ

გ) პ

4. რა არის სახელწოდება ასო-ბგერისა „დ“?
ა) დონი

ბ) ვინი

გ) განი

5. რა არის სახელწოდება ასო-ბგერისა „ი“?
ა) თანი

ბ) ნორი

გ) ინი

6. რამდენი ხმოვანია სიტყვაში „დედამიწა“?
ა) სამი

ბ) ოთხი

გ) ხუთი

7. რამდენი ხმოვანია სიტყვაში ,,გაწვიმდა“?
ა) ხუთი

ბ) რვა

8. რამდენმარცვლიანია სიტყვები: წვიმა, ქარი, თოვლი?
ა) ერთმარცვლიანი
ბ) ორმარცვლიანი

გ) სამი
გ) სამმარცვლიანი

9. ჩამოთვლილთაგან რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა „როგორი“?
ა) ყვება

ბ) ამბავი

გ) აბობოქრებული

10. რამდენმარცვლიანია წინადადება: „უსმინა ნიავმა, უსმინა და მათი მუსაიფიდან აზრი ვერ გამოიტანა“?
ა) ხუთი

ბ) ოცი

გ) ოცდახუთი

11. რომელი სიტყვაა არასწორად დაწერილი ?
ა) კეთილგონიერი

ბ) დედაშვილი

გ) და-ძმა

12. რამდენი უსულო არსებითი სახელია წინადადებაში: ,,ვეზირმა სასახლეში დაბრუნება გადაწყვიტა.“?
ა) ერთი

ბ) ოთხი

გ) სამი

ბ) მზემ გამოანათა.

გ) ამინდი

13. რომელია წინადადება?
ა) ცეცხლი

14. რამდენ სიტყვას დაესმის კითხვა - რა? წინადადებაში:
„საბრალო შველს არ დაუნახავს მონადირე.“
ა) ორს

ბ) ერთს

გ) ოთხს

15. ,, ერთმა ნებიერა, ვარდისფერმა ფერიამ ზანზალაკების წკრიალზე ყურიც არ შეიბერტყა.“ - ხაზგასმულ
სიტყვას დაესმის კითხვა:
ა) რამდენი?

ბ) რა?

გ) როგორი?

16. „მეგონა ვერ ვიპოვიდი, მაგრამ ყვავილნარში ყოფილა.“ - ხაზგასმულ სიტყვას დაესმის კითხვა:
ა) სად?
ბ) როგორი?
გ) რამდენი?
17. „ ყვავილებმა მიმოიხედეს, სამყურას ფოთოლზე ჩაძინებულ ვარდისფერას თვალი მოჰკრეს და გაიხარეს.“ ხაზგასმულ სიტყვებს დაესმის კითხვა:
ა) რა?

ბ) რა ვქენით?

გ) რა ქნეს?

18. „ფერმიხდილს ნიავი წყნარად დასჩერებოდა, ვარდისფერ თმაზე ეალერსებოდა.“ დაესმის კითხვა?
ა) ვინ?

ბ) რას შვრებოდა?

გ) რამდენი?

ხაზგასმულ სიტყვებს

19. რომელი სიტყვა არის საკუთარი სახელი?
ა) ექიმი

ბ) მინდორი

გ) გიორგი

20. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელი არ არის საკუთარი სახელი?
ა) მიქაელი

ბ) მშობელი

გ) თამარი

სავარჯიშო II. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (30 ქულა)
21. მოცემული მსჯელობიდან რომელი არ არის სწორი?
ა) წინადადებაში სიტყვები გარკვეული რიგით არ არის დალაგებული.
ბ) წინადადება სიტყვებისაგან შედგება.
გ) სიტყვები შედგება ბგერებისაგან.
22. რომელია სწორად დაწერილი წინადადება?
ა) განა პეპლად იქცე,
ბ) ხმაურზე ფერიას გაეღვიძა,
გ) სირცხვილისაგან ღაწვები შეუფაკლდა და თავი ჩაღუნა.
23. რა სასვენ ნიშანს ვწერთ კითხვითი წინადადების ბოლოს?
ა) კითხვის ნიშანს

ბ) მძიმეს

გ) წერტილს

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

ბ) სამწერტილს

გ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი

25. სწორად დაწერილი სასვენი ნიშანი არის წყვილში:
ა) დედმამა

ბ) სიდედრ : სიმამრი

გ) ძალ-ღონე

26. რომელია სწორად დაწერილი წინადადება?
ა) მთა-ველი თათრ კაბაში გამოეწყო.
ბ) დაძმა საჩუქრებით აავსი პაპამ.
გ) გულ-ამოსკვნილი ტიროდა საბრალო ნიბლია.
27. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) თრვამეტი

ბ) თვრამეტი

გ) ოზდახუთი

28. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) ბავში
ბ) ბოვში
29. რომელია არასწორი შესიტყვება?
ა) სპილო-სპლიყვი

ბ) ციყვი-წიწილა

გ) ბავშვი
გ) ყვავი-ბახალა

30. რომელია სწორი შესიტყვება?
ა) რბილი ქვა

ბ) ძლიერი ქარი

გ) ცხელი ყინული

სავარჯიშო III. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (10 ქულა)
31. დაასრულეთ ანდაზა: „აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი ...“
ა) ორივე ქურდიაო
ბ) ქურდი არ არისო
32. დაასრულეთ ანდაზა: „გულკეთილობა კაცს ააშენებს, ...“
ა) ბოროტება კი დააქცევს
ბ) ბოროტება კი გაახარებს
33. დაასრულეთ ანდაზა: „ბევრი რათ უნდა დედასა...“
ა) ბევრი სჯობს სახელოვანი
ბ) სხვა სჯობს სახელოვანი
34. დაასრულეთ ანდაზა: „დღემეხვალიე კაცსაო, ...“
ა) საქმე კარგად მიუდისო
ბ) თოვლი მოუვა კარსაო
35. დაასრულეთ ანდაზა: ,,ერთი თხილის გული ... “ ?
ა) საკმარისი არ არისო
ბ) ცხრა ძმამ გაიყოო

გ) უნდა გაიქცესო
გ) ბოროტება კი ჩააქრობს
გ) ერთი სჯობს სახელოვანი
გ) ყველაფერი უნდაო
გ) ერთ ძმასაც არ ეყოო

