კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა
I ტური
მე-3 კლასი
სავარჯიშო I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (60 ქულა)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

რამდენი მარცვალია სიტყვაში: გამონათება?
ა) ოთხი
ბ) ხუთი
რომელია სწორად დამარცვლილი?
ა) სუ-ლი
ბ) შ-ე-აკ-ეთ-ა
რომელი მარცვალია სიტყვა?
ა) ჩურ-ჩხე-ლა

ბ) კა-რი

გ) ექვსი
გ) გ-ზა
გ) მთა

რამდენი მარცვალია წინადადებაში: ,,უკანასკნელ სიტყვაზე შაჰს თვითონ გაეღიმა.“
ა) თოთხმეტი
ბ) ოცდაშვიდი
გ) ცხრა
რამდენი არსებითი სახელია წინადადებაში:
„იყო ყვითელი შემოდგომა და ფრინველების წასვლით დარჩენილი სევდა.“
ა) ოთხი
ბ) სამი
გ) ორი
რამდენი საკუთარი არსებითი სახელია წინადადებაში: „ლაზარე მაშინვე ჩაეკონა დედას.“
ა) ერთი
ბ) ოთხი
გ) ხუთი
რომელია მრავლობითის აღმნიშვნელი სიტყვა?
ა) ბაქანი
ბ) ტოროლები
გ) მუსიკოსი
რომელი აღნიშნავს მხოლოდ ერთ საგანს?
ა) ზარები
ბ) გული
გ) ბილიკები
რამდენ სიტყვას დაესმის კითხვა როგორი წინადადებაში:
„გამსუბუქებული დედამიწა თითქოს ზეცისკენ მიიწევდა.“
ა) ერთს
ბ) ორს
გ) სამს
რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა როგორი?
ა) გამოირკვა
ბ) სხედან
გ) გამოჯანმრთელებული
რომელი სიტყვა აღნიშნავს საგნის რიცხვს?
ა) ორმოცი
ბ) მიცურავს
გ) საამაყო
რომელია მოქმედების გამომხატველი სიტყვა ანუ ზმნა?
ა) ავდივართ
ბ) ფოთოლი
გ) მადლიერი
რომელი არაა მოქმედების გამომხატველი სიტყვა ანუ ზმნა?
ა) ირემი
ბ) წაიღო
გ) გამოედევნე
რომელი პირის ნაცვალსახელია გამოყენებული წინადადებაში: „შეხედე! ის მღერის, გუშინ რომ დაგანახე.“

ა) პირველი პირის
ბ) მეორე პირის
გ) მესამე პირის
15. რომელი პირის ნაცვალსახელია ხაზგასმული წინადადებაში: „შენ გიხარია და ეს მახარებს მეც.“
ა) პირველი პირის
ბ) მეორე პირის
გ) მესამე პირის
16. რომელ დროშია წინადადებაში მოცემული ზმნები?
,,გაიხსნებოდა გზები, დაიწყებოდა მგზავრების მიმოსვლა.“
ა) ახლანდელში
ბ) წარსულში
გ) მომავალში
17. რომელი წყვილია მომავალ დროში?
ა) წაუღებს, გამოუვლის
18. ჩასვით სათანადო ზმნა
ა) გდია

ბ) მოეფერა, გაუხარდა
წინადადებაში: „ნაპირზე ნიჟარები .....”
ბ) უვარდება

გ) მიღიმის, მეთამაშება
გ) ყრია

19. შეუწყვეთ სათანადო პირის ნაცვალსახელი ზმნას: ცურავს ...
ა) მე
ბ) შენ
20. შეუწყვეთ სათანადო პირის ნაცვალსახელი ზმნას: დარბიხარ ...
ა) მე

ბ) შენ

გ) ის
გ) ის

სავარჯიშო II. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (30 ქულა)
21. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა:
„პატარა ნაკადულის პირას დიდი, ლამაზი ყვავილი ამოვიდა.“
ა) პატარა
ბ) მშვენიერი
22. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა:
„ყვავილს მოსწყურდა, კაბა დაემტვერა და დასუსტდა.“
ა) გამოიხედა
ბ) გაუკვირდა

გ) რუ

გ) დაუძლურდა

23. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა:
„სუსტი ხმა არ ესმოდა შორს წასულ ნაკადულს, და ამაყი ყვავილი უწყლოდ ჭკნებოდა მზის სიცხისაგან.“
ა) თავმდაბალი
ბ) გამარჯვებული
გ) შერეული
24. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა:
„ გახედე ბაღს, როგორ საამურად აყვავებულა ალუჩა და ნუში!“
ა) გახარებული
ბ) გამხდარი
გ) დამჭკნარი
25. რომელი არ არის საპირისპირო მნიშვნელობის წყვილი?
ა) მშიერი-შეშინებული
ბ) მაღლა-დაბლა
გ) ძუნწი-უხვი
26. რომელია მართებული აზრი?
ა) ბატი სისინებს
ბ) კატა ჭიხვინებს
გ) მამალი კაკანებს
27. რომელი არ არის მართებული აზრი?
ა) ცხელი თოვლი
ბ) ცხელი წყალი
გ) ცხელი ამინდი
28. რომელია უცხო ენიდან საჭიროების გარეშე შემოსული სიტყვა?
ა) აქანდაზი
ბ) ბრტყელტუჩა
გ) სტოლი
29. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:

,, ამ მდინარით ______ სოფლელები რიგრიგობით ბოსტნებსაც, ვენახებსაც და სიმინდებსაც.“
ა) რწყავდნენ
ბ) აშრობდნენ
გ) ახმობდნენ
30. რომელი სიტყვაა გამოტოვებული წინადადებაში?
,, ავადმყოფს მომვლელი შინაც არავინ ჰყავდა და ამიტომ მისი მორჩენა ძლიერ _____ იყო.“
ა) იმედიანი
ბ) საიმედო
გ) ძნელი

სავარჯიშო III. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (10 ქულა)
31. დაასრულეთ ანდაზა: „ერთი თხილის გული ...“
ა) არ არის საკმარისი
ბ) ყველამ გადაყარა
32. დაასრულეთ ანდაზა: „ტყუილს ...“
ა) ყოველთვის სიკეთე მოაქვსო
ბ) მოკლე ფეხი აქვსო
33. დაასრულეთ ანდაზა: „კარგი შვილი დედის ...“
ა) გულის ვარდიაო
ბ) შვილი არ არისო
34. დაასრულეთ ანდაზა: „თაგვმა თხარა თხარაო, ...“
ა) თაგვი გამოთხარაო
ბ) კატა გამოთხარაო
35. დაასრულეთ ანდაზა: „დედა ნახე, მამა ნახე, ...“
ა) შვილი ისე გამონახე

ბ) დედა ისე გამონახე

გ) ცხრა ძმამ გაიყო
გ) სულ მოვისმენო
გ) სხვისი შვილიაო
გ) ვერა გამოთხარაო
გ) მამა ისე გამონახე

