
მე-2 კლასი 
I. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (40 ქულა)  

 

1.      ა. მსახიობი  ბ. მწერალი   გ. მომღერალი 

 

 

 

 

 

2.     ა. მებაღე  ბ. ფეხბურთელი  გ. მშენებელი  

 

 

 

 

  

3.     ა. ექიმი  ბ. მასწავლებელი  გ. მომღერალი 

 

 

 

 

 

 

4.     ა. მებაღე  ბ. მასწავლებელი  გ. მომღერალი 

 

 

 

 

5.     ა. მსახიობი  ბ. მწერალი   გ. ფეხბურთელი 

 

 

 

 

6.     ა. ექიმი  ბ. ბალერინა   გ. მომღერალი 

 

 

 

 

 

7.     ა. მეხანძრე  ბ. მშენებელი   გ. ჩოგბურთელი 

 

 

 

 

 

8.                                                  ა. მხატვარი  ბ. მებაღე   გ. მომღერალი 

 

 

 

 

 

9.     ა. ექიმი  ბ. ბალერინა   გ. მომღერალი 

 

 

 

 

 

10.     ა.მოცეკვავე  ბ. დირიჟორი   გ. მომღერალი 

 



II. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (30 ქულა) 

11. რომელია ანბანის მერვე ასო-ბგერა? 

 ა. ზ   ბ. თ    გ. ი 

12. რომელი არ არის მართებული მსჯელობა? 

ა. ანბანის ბოლო ასო-ბგერა არის ,,ჰ“.   ბ. ანბანის პირველი ასო-ბგერა არის ,,ა“. 

გ. ანბანის მეხუთე ასო-ბგერა არის ,,ძ“. 

13. რა არის სახელწოდება ასო-ბგერისა ,,ნ“? 

ა. ნარი   ბ. ჰოე    გ. ზანი 

14. რამდენი ხმოვანია სიტყვაში ,,ჭინჭრაქა“? 

ა. სამი   ბ. ხუთი   გ. რვა 

15. რამდენი ხმოვანია სიტყვაში ,,ნაცარყლაპია“? 

ა. ექვსი   ბ. თერთმეტი   გ. ხუთი 

16. რომელი არ არის წინადადება? 

ა. მზე ამოვიდა. ბ. ვარსკვლავი ბრწყინავს. გ. ხეზე ჩიტი 

17. ,,ამოიღო ჩოხის კალთაში გამოხვეული ჭყინტი ყველი.“-რა კითხვა დაესმის ხაზგასმულ სიტყვას? 

ა. რა?   ბ. ვინ?    გ. როგორი? 

18. ,, აიღო დევმა ქვა, მოუჭირა ხელი და სულ დაფშვნა.“-წინადადებაში ხაზგასმულ სიტყვას დაესმის კითხვა: 

ა. როგორი?  ბ. რა ჰქნა?   გ. ვინ? 

19. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა? 

ა. მაშინ   ბ. მაშვინ   გ. მაშინათვე 

20. რომელია სწორი შესიტყვება? 

ა. სველი თმა  ბ.სველი წყალი  გ. სველი მზე 

 

III. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: (30 ქულა) 

21. ,,ერთი ___ გული ცხრა ძმამ გაიყოო.“    

ა. თხილის  ბ. კარის   გ. ლომის     

22. ,,კარგი ___ მათრახს არ დაიკრავსო.“ 

ა. კარი   ბ. ცხენი   გ. ხიდი 

23. ,, ასჯერ გაზომე და ___ გაჭერიო.“ 

ა. აღარ   ბ. ალბათ   გ. ერთხელ 

24. ,,ერთი ___ ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო.“ 

ა. ყვავის  ბ. არწივის   გ. მერცხლის 

25. ,,ზარმაცისათვის ყოველი ___ უქმეა.“ 

ა. დღე   ბ. მოდის   გ. ტყუილად 

26. ,, დედის წინ მხტომ კვიცს ___ შეჭამსო.“ 

ა. წიწილა  ბ. ბეღურა   გ. მგელი 

27. ,,დილის ვაშლი - გულის ვარდი, დილის მსხალი - გულის ___ .“ 

ა. გაუხდა  ბ. შხამი   გ. მანაც 

28. ,,კარგი შვილი დედის ___ ვარდიაო.“ 

ა. გულის  ბ. ვარდის   გ. ენძელა 

29. ,,დღემეხვალიე ___ თოვლი მოადგა კარსაო.“ 

ა. კაცსაო  ბ. ბარსაო   გ. ჯანსაო 

30. ,,ხერხი სჯობია ___ , თუ კაცი მოიგონებსა.“ 

ა. ხერხსაო  ბ. თონესა   გ. ღონესა 

 

IV. ბონუს სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (15 ქულა)  
ბონუს ქულა ჯამურ შედეგს დაემატება იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე ტესტის ძირითად ნაწილში დაკარგავს ქულას 
 

31. ,,მიდის, მოდის, იქავე დგას.“ 

ა. კარი   ბ. ძაღლი   გ. ჯარი 

32. ,,რძის ნაწარმია, თეთრი ფერია, ხუთი ასოთი დასაწერია.“ 

ა. მაწონი   ბ. რძე   გ. ყველი 

33. ,,ბალახსა ძოვს_ ძროხა არ არის, წყალშია _ თევზი არ არის.“ 

ა. კუ   ბ. ხბო    გ. თევზი 

34. ,,სულ მირბის და იქავეა, მისთვის არც დღე, არც ღამეა.“ 

ა. მზე   ბ. მთვარე   გ. საათი 

35. ბონუს შეკითხვა თიბისისგან: ,,დავაბამ _ დადის, ავუშვებ _ დგას.“ 

ა. შველი  ბ. ლეკვი   გ. ფეხსაცმელი 



 

 

ტესტი ,,ინტელექტი’’ 

  ინტელექტის ტესტი არ ამოწმებს შენს ცოდნას, არამედ იმას, თუ როგორ აზროვნებ, რამდენად მიხვედრილი 

და საზრიანი ხარ. ის შენი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენისკენაა 

მიმართული. 

                აღმოაჩინე წარმოუდგნელად დიდი შესაძლებლობები - გამოავლინე შენი ინტელექტი! 

   გაიარე შესარჩევი ტური, დააგროვე 4 ქულა ან მეტი და მოიპოვე სეზონის მთავარ ინტელექტუალურ 

მოვლენაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

                 22 დეკემბერს შენ ინტელექტის გრანდიოზული ფინალი გელის! 

 

1. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: ფრინველი : ფრთა 

ა. კურდღელი : ყური     ბ. ცხენი : კუდი                გ. ადამიანი : ფეხი 

 

2. რომელი ცხოველი მიირთმევს თივას? 

ა. ცხენი      ბ. ძაღლი     გ. ვეფხვი 

 

3. რომელი მეფის  სახელს უკავშირდება ქალაქ თბილისის დაარსება? 

ა. დავით აღმაშენებელი    ბ. ფარნავაზ მეფე     გ. ვახტანგ გორგასალი 

 

 

4. რომელია ზედმეტი?  

 
 

5. რიგში 5  ყვავილია:  ყაყაჩო, გვირილა, იასამანი, ვარდი, მიმოზა. 

რომელი ყვავილია იასამნის მარჯვნივ?  

ა. ვარდი       ბ. გვირილა     გ. ყაყაჩო 

 


