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

ბ) ოცდაცამეტი

გ) ხუთი

2. რომელია ანბანის მესამე ასო-ბგერა?
ა) დ

ბ) ხ

გ) გ

3. რომელია ანბანის ბოლო ასო-ბგერა?
ა) უ

ბ) ჰ

გ) პ

4. რა არის სახელწოდება ასო-ბგერისა „ვ“?
ა) დენი

ბ) ვინი

გ) განი

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

ბ) ნორი

გ) სანი

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

ბ) ექვსი

გ) ხუთი

7. რამდენი ხმოვანია სიტყვაში ,,გაბრწყინებული“?
ა) ხუთი
8. რამდენმარცვლიანია სიტყვები:

ბ) ექვსი
მზე, ცა, ზღვა?

ა) ერთმარცვლიანი
ბ) ორმარცვლიანი
9. ჩამოთვლილთაგან რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა „როგორი“?
ა) სულსწრაფი

გ) შვიდი

ბ) შრიალი

გ) სამმარცვლიანი
გ) საბძელი

10. რამდენმარცვლიანია წინადადება: „ათი წლის გიორგი მამამ ხახულის მონასტერში წაიყვანა“?
ა) ხუთი

ბ) ცხრამეტი

გ) ოცი

11. რომელი სიტყვაა არასწორად დაწერილი ?
ა) გულკეთილი
ბ) დაძმა
გ) ქამარ-ხანჯალი
12. რამდენი უსულო არსებითი სახელია წინადადებაში:,,გვრიტი გალიის მსგავს მახეში მოჰყვა“?
ა) ორი

ბ) ოთხი

გ) სამი

ბ) ქალაქი

გ) მამა მოვიდა.

13. რომელია წინადადება?
ა) საჭმელი

14. რამდენ სიტყვას დაესმის კითხვა - რა? წინადადებაში:
„ფუტკარს ეამა და ჭიანჭველას გაუღიმა.“
ა) ორს

ბ) სამს

გ) ოთხს

15. ,, უღონო პეპელა კი მარტო ყვავილებზე დაფრთხიალებს.“ - ხაზგასმულ სიტყვას დაესმის კითხვა:
ა) რამდენი?

ბ) რა?

გ) როგორი?

16. „ანდრია მარდად გადახტა ყანაში.“ - ხაზგასმულ სიტყვას დაესმის კითხვა:
ა) სად?

ბ) როგორი?

გ) რამდენი?

17. „ ცოტა მოვშორდით ბუდეს და იქვე ახლო ჩავსხედით ჩუმად.“ - ხაზგასმულ სიტყვებს დაესმის
კითხვა:
ა) რა?
ბ) რა ვქენით?
გ) ვინ?
18. „მზრუნველობით გადახედა ბუდეს და შემდეგ გოგმანით მიირბინა დედა მწყერთან.“ - ხაზგასმულ
სიტყვებს დაესმის კითხვა?
ა) რა ჰქნა?

ბ) ვინ?

გ) რამდენი?

19. რომელი სიტყვა არის საკუთარი სახელი?
ა) აფხაზეთი

ბ) ქვეყანა

გ) მდინარე

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

ბ) ექვთიმე

გ) მეფე

სავარჯიშო II. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (30 ქულა)
21. მოცემული მსჯელობიდან რომელია სწორი?
ა) წინადადებაში სიტყვები გარკვეული რიგით არ არის დალაგებული.
ბ) წინადადება სიტყვებისაგან შედგება, სიტყვები კი - ბგერებისაგან.
გ) წინადადება სიტყვებისაგან შედგება, სიტყვები წინადადებისაგან.
22. რომელია სწორად დაწერილი წინადადება?
ა) სისხამ დილით მზე წამწამებს აფახულებდა,
ბ) ილია, როდის მობრძანდით, ძვირფასო?
გ) წიფლისჩიტა ჭიკჭიკით შეეგება ალიონს,
23. რა სასვენ ნიშანს ვწერთ თხრობითი წინადადების ბოლოს?
ა) კითხვის ნიშანს

ბ) მძიმეს

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

გ) წერტილს
გ) ორწერტილს

25. სწორად დაწერილი სასვენი ნიშანი არის წყვილში:
ა) დედ-მამა

ბ) სიდედრ : სიმამრი

გ) მამა ; შვილი

26. რომელია არასწორად დაწერილი წინადადება?
ა) ქალ-ვაჟი მდინარისკენ მიმავალ გზას დაადგა.
ბ) დედ-მამა საახალწლოდ საჩუქარს მთელი დღის მანძილზე მირჩევდა.
გ) მინდორველი მოიარა პაწაწინა კატომ და უამრავი ყვავილი დაკრიფა.
27. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) თუთხმეტი

ბ) ხუთმეტი

გ) თხუთმეტი

28. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა) თევზი
29. რომელია არასწორი შესიტყვება?
ა) არწივი-მართვე

ბ) თებზი

გ) თებზები

ბ) ვეფხვი-ბოკვერი

გ) სპილო-ლეკვი

ბ) მწარე ცა

გ) ცხელი ყინული

30. რომელია სწორი შესიტყვება?
ა) გემრიელი ვაშლი

სავარჯიშო III. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (10 ქულა)
31. ვინ არის ავტორი წიგნისა „დედა ენა“?
ა) იაკობ გოგებაშვილი
ბ) ილია ჭავჭავაძე
32. როგორ იწყება ქართული ზღაპარი?
ა) „ჭირი - იქა, ლხინი - აქა, ქატო - იქა, ფქვილი - აქა...“
ბ) „იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა...“
გ) ანდაზით
33. დაასრულეთ ანდაზა: „ასჯერ გაზომე .....“
ა) და არ გაჭრა
ბ) ერთხელ გაჭერი
34. დაასრულეთ ანდაზა: „კარგი ცხენი ....“
ა) მათრახს არ დაირტყამსო
ბ) ძვირი ღირსო
35. რომელია სწორი?
ა) მგელი ყმუის
ბ) მერცხალი მღერის

გ) აკაკი წერეთელი

გ) ასჯერ გაჭერი
გ) ძვირი არ ღირსო
გ) ვირი ჭიხვინებს

