კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა
I ტური
მე-3 კლასი
სავარჯიშო I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (60 ქულა)
1. რამდენი მარცვალია სიტყვაში:

გათამამებული?

ა) ოთხი
ბ) ხუთი
2. რომელია სწორად დამარცვლილი?
ა) ზარმ-ა-ც-უნა

ბ) გა-უ-ხარ-და

გ) ექვსი
გ) ც-ა

3. რომელი მარცვალია სიტყვა?
ა) ზღვა

ბ) ქვი-შა

გ) ჩუხ-ჩუხ-ებს

4. რამდენი მარცვალია წინადადებაში: „პირუტყვმა რომ თავისუფლება იგრძნო, შეხტა და შეინავარდა.“
ა) ცხრამეტი
ბ) ოცდაშვიდი
გ) ცხრა
5. რამდენი არსებითი სახელია წინადადებაში: „მთებმა დახუჭეს თვალები.“
ა) ოთხი

ბ) სამი

გ) ორი

6. რამდენი საკუთარი არსებითი სახელია წინადადებაში:
„დათუნა გოცირიძე მის დროში განთქმული ვაჟკაცი იყო მთელ იმერეთში.“
ა) სამი
ბ) ოთხი
7. რომელია მრავლობითის აღმნიშვნელი სიტყვა?
ა) აივანი

ბ) ხეივანი

გ) ხუთი
გ) ფოთლები

8. რომელი აღნიშნავს მხოლოდ ერთ საგანს?
ა) მოხუცები

ბ) გზები

გ) ხმალი

9. მოცემულ წინადადებაში რამდენ სიტყვას დაესმის კითხვა როგორი? „მიწამ თანდათან გადაიღეღა
ჩამოხეული თოვლის საკინძე და თვალი გაახილა მორცხვმა, თვალხატულა ენძელამ.“
ა) ერთს

ბ) ორს

გ) სამს

10. რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა როგორი?
ა) შეინავარდა

ბ) გამორჩეული

გ) ნიავი

11. რომელი სიტყვა აღნიშნავს საგნის რიცხვს?
ა) მწვანე
ბ) თვლემს
გ) ოცდაცამეტი
12. რომელია მოქმედების გამომხატველი სიტყვა ანუ ზმნა?
ა) ქარი

ბ) ბეჯითი

გ) ეხუტება

13. რომელი არაა მოქმედების გამომხატველი სიტყვა ანუ ზმნა?
ა) წიწკნიდნენ

ბ) ბალახს

გ) დააბიჯა

14. რომელი პირის ნაცვალსახელია გამოყენებული წინადადებაში: „შენ, პატარავ, თვალხატულა და კოპწია
ხარ!“
ა) პირველი პირის

ბ) მეორე პირის

გ) მესამე პირის

15. რომელი პირის ნაცვალსახელია გამოყენებული წინადადებაში:
„ჩვენ აზრადაც არ მოგვსვლია გოშიას გაბრაზება!“
ა) პირველი პირის

ბ) მეორე პირის

გ) მესამე პირის

16. რომელ დროშია წინადადებაში მოცემული ზმნები?
„გადარჩენილმა ბალახებმა თავები წამოსწიეს და მოწყვეტილ და-ძმებს საბრალოდ გადახედეს.“
ა) ახლანდელში

ბ) წარსულში

გ) მომავალში

17. რომელი წყვილია მომავალ დროში?
ა) გაუცინა, მოეფერა
18. ჩასვით
ა) ცვივა

სათანადო ზმნა

ბ) ქრის, გაუშვა

გ) დაალაგებს, მიაკითხავს

წინადადებაში: „მუხას ფოთლები ..... „
ბ) უვარდება

გ) ყრია

19. შეუწყვეთ

სათანადო პირის ნაცვალსახელი ზმნას: აახმაურა ...

ა) მე
20. შეუწყვეთ

ბ) შენ

გ) მან

სათანადო პირის ნაცვალსახელი ზმნას: ვკისკისობ ...

ა) მე

ბ) შენ

გ) ის

სავარჯიშო II. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (30 ქულა)
21. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა:
„რა ყელი მოგიღერებია, თავს ნუ იწონებ, თორემ დიდხანს არ შეგარჩენენ მაგ სილამაზეს!“
ა) თავი

ბ) კისერი

გ) მხარი

22. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა:
„ცულს მოვიტან, ცუნცულასა, ხელეჩოს და წალდუნასა.“
ა) ნაჯახი

ბ) გოგრა

გ) კვირტი

23. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა:
„კრწანისის ომში დამარცხებულმა ერეკლე მეფემ, რამდენიმე თანმხლებთან ერთად, არაგვის ხეობას შეაფარა
თავი.“
ა) გახარებული

ბ) გამარჯვებული

გ) მოწესრიგებული

24. შეარჩიეთ ხაზგასმული სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა:
„ ამ ჩოჩქოლსა და აურზაურში კოჭლობით, მაგრამ ჩქარი ნაბიჯით შემოვიდა ციხისთავი.“
ა) სიწყნარე

ბ) გამარჯვება

გ) სიცილი

25. რომელი არ არის საპირისპირო მნიშვნელობის წყვილი?
ა) ტყუილ-მართალი

ბ) წინ და უკან

გ) ლამაზი და მშვენიერი

26. რომელია მართებული აზრი?
ა) შაშვი ჭახჭახებს

ბ) მგელი ყეფს

გ) კრუხი ყივის

27. რომელი არ არის მართებული აზრი?
ა) მზის თმა

ბ) თოვლის გუნდა

გ) ყვავილის ღერო

28. რომელია უცხო ენიდან საჭიროების გარეშე შემოსული სიტყვა?
ა) ატვიორკა

ბ) ბრტყელტუჩა

გ) ჭანჭიკი

29. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:
,,საღამოობით კიბის _____ ჩამომსხდრები და გარინდულები ერთად შესცქეროდნენ ცას.“
ა) სკამზე
ბ) სანაპიროზე
გ) საფეხურზე
30. რომელი სიტყვაა გამოტოვებული წინადადებაში?
,, გორაკზე იდგა ორი _____ ხე, აწკრიალებდა ფოთლებს და ბადებდა ახალ მუსიკოსებსა და საკრავებს.“
ა) უცნაური

ბ) გამხმარი

გ) აღმართული

სავარჯიშო III. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (10 ქულა)
31. იაკობ გოგებაშვილი დაიბადა:
ა) თბილისში

ბ) ვარიანში

გ) ქუთაისში

ბ) ლექსად თქმული ამბავი

გ) არაკი

32. ზღაპარი არის:
ა) გამოგონილი ამბავი

33. რომელია ქართველი საბავშვო მწერალი?
ა) ეკატერინე გაბაშვილი
ბ)ჰანს ქრისტიან ანდერსენი

გ) კარლო კოლოდი

34. დაასრულეთ ანდაზა: „რაც მოგივა დავითაო ...“
ა) ყველა შენი თავითაო

ბ) შენს თავს დააბრალეო

გ) სხვას დააბრალეთო

35. დაასრულეთ ანდაზა: „გულკეთილობა კაცს ააშენებს,...“
ა) ბოროტება კი დააქცევს

ბ) ბოროტება კი გაახარებს

გ) ბოროტება კი გააძლიერებს

