
მე-4 კლასი 

I.შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: ( 40 ქულა) 

1. რამდენი არსებითი სახელია წინადადებაში? 

 ,,ძაღლი ყეფით მოვარდა და პატრონს  აეფოფხა.“ 

ა. ერთი    ბ. ორი     გ. სამი 

2. ,,საბუდრის მახლობლად ჩაცუცქულ პატარა მურას რაღაც ძლიერი ხმაური შემოესმა.“ 

 წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვები არის: 

ა. არსებითი სახელები   ბ. რიცხვითი სახელები  გ. ზედსართავი სახელები 

3. რომელია მართებული მსჯელობა? 

ა. რიცხვითი სახელი გამოხატავს საგნის რიცხვს. 

ბ. რიცხვითი სახელი გამოხატავს საგნის მდგომარეობას. 

გ. რიცხვითი სახელი არ გამოხატავს საგნის რაოდენობას. 

4. რომელ წინადადებაშია რიცხვითი სახელი არასწორად დაწერილი? 

ა. მეხუთე წიწილი სადღაც გაბნეულიყო.  ბ. ყურძნით სავსე ათი გოდორი მოვათავსეთ ურემზე. 

გ. მე ოც და რვა აგვისტოს დავიბადე. 

5. რომელ დროშია წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა? 

 ,,გიგო რომ თავს აქნევდა, იფიქრა, საჭიდაოდ მიწვევსო.“ 

ა. ახლანდელში   ბ. წარსულში    გ. მომავალში 

6. რამდენი რთული სიტყვაა წინადადებაში? 

 ,,მურია გაოცებული უყურებდა და უსმენდა უცნობი პატარების წია-წიას.“ 

ა. ერთი    ბ. ორი     გ. სამი 

7. რომელია მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები, ანუ სინონიმები? 

ა. ეზო, ქუჩა    ბ. უცნობი, ნაცნობი   გ. ძლიერი, ღონიერი 

8. რომელი არ არის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვათა წყვილი? 

ა. სველი, მშრალი   ბ. დღე, ღამე    გ. მოხდენილი, მშვენიერი 

9. რამდენ სიტყვას დაესმის კითხვა ,,რა“: სკოლა, მასწავლებელი, მოსწავლე, ცარცი, დაფა, დარბაზი 

ა. ოთხი    ბ. ხუთი    გ. სამი 

10. რამდენი საკუთარი არსებითი სახელია წინადადებაში: ,,ელენე და გიორგი სკოლაში დადიან’’ 

ა. სამი          ბ. ერთი     გ. ორი 

 

II. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: (30 ქულა)    

11. ,,ვაი-ვიშით ___  ვის აუშენებიაო.“   

ა. ხე    ბ. ქვეყანა   გ. ტყე 

12. ვალი ასაღებად ___ , გადახდისას დამძიმდებაო.“ 

ა. მსუბუქია   ბ. ასაღებია   გ. მძიმეა 

13. ,,ვინაც თავს ___ აიღებს, ფეხს წაიმტვრევსო.“ 

 ა. ქვევით   ბ. მაღლა   გ. გულში 

14. ,,ვინაც კაი კაცია, მთაშიც კარგია და ___ .“ 

ა. კაცშიც   ბ. მასთან   გ. ბარშიც 

15. ,,ვინც კატას არ გაიჩენს, ის ___ გაიჩენსო.“ 

ა. კნუტებს   ბ. კატებს   გ. თაგვებს 

16. ,,ვისაც ზამთარში მოსვენება და ლხინი უნდა, ზაფხულში ___.“ 

ა. გაისარჯოსო   ბ. დაისვენოსო   გ. ისეირნოსო 

17. ,,ვისაც სიმართლე არ უყვარს, მართლის მთქმელიც ___ .“ 

ა. უყვარსო   ბ. ეჯავრებაო   გ. უხარიაო 

18. ,, ___ მუდამ უქმეაო.“ 

ა. თავითისთვის   ბ. ზარმაცისთვის  გ. მისთვის 

19. ,,თავის ცნობა ___ ძნელია,  ვიდრე სხვისაო.“ 

ა. და    ბ. მაშინ   გ. უფრო 

20. ,,თვითონ სიფრთხილე სჭირდება, სხვას ვინც ___ მახესა.“ 

ა. ჩაუსხამს   ბ. დაუგებს   გ. წაიღო 

 

III. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: ( 30 ქულა)  

 ,,იყო და არა იყო რა, იყო ერთი გვრიტი, ცხოვრობდა თავისთვის ერთ ხეზე, იდგამდა ბუდეს, ჩეკდა ბარტყებს 

და მზრუნველადაც უვლიდა. ადრე დილიდან მზის ჩასვლამდე ფრთებჩაუკრეფლად დაფრინავდა და შვილებს 

საზრდოს უზიდავდა. საღამოობით დაღლილ-დაქანცული, მაგრამ ბედნიერი, ჩამოჯდებოდა ბუდის გვერდით და 

მიდამოს ნელი გვრინით ატკბობდა. 

 ერთხელაც ბარტყებისათვის საჭმლის საშოვნელად შორს მოუხდა გაფრენა და ბუდეს დიდი ხნით მოშორდა. 

ერთმა გლეხმა ამით ისარგებლა, ამოსხა ბუდიდან გვრიტის პაწაწინა ბარტყები და შინ წაიყვანა. 



 დაბრუნდა გვრიტი შორეული მოგზაურობიდან და საზრდო, ჭია-ღუა და მსუქანი მატლები, ბლომად 

მოიტანა, მაგრამ სადღა არიან ბარტყები? ბუდე ცარიელ დახვდა. დაღონდა გვრიტი, ბუდის გევრდით 

ფრთებჩამოყრილი ჩამოჯდა და მწარედ ატირდა“... 

21. ვის შესახებ გვიყვება ზღაპარი? 

ა. გლეხის    ბ. ფრინველის     გ. ცხოველის 

22. სად ცხოვრობდა გვრიტი? 

ა. ხეზე აგებულ ბუდეში.  ბ. სხვენში აგებულ ბუდეში.   გ. ბუნაგში. 

23. ვინ უვლიდა  ბარტყებს? 

ა. დედა გვრიტი   ბ. არწივი     გ. ყვავი 

24. ,,ადრე დილიდან მზის ჩასვლამდე ფრთებჩაუკრეფლად დაფრინავდა“, ვკითხულობთ ზღაპარში.  

 ,,ფრთებჩაუკრეფლად დაფრინავდა“ ანუ? 

ა. ხშირად ისვენებდა   ბ. შეუსვენებლად დაფრინავდა  გ. არ დაფრინავდა 

25. რატომ იყო გვრიტი ბედნიერი? 

ა. შვილებს დაჰხაროდა.         ბ. უხაროდა დაღლილი რომ იყო.  გ. საჭმელი მოსწონდა. 

26. რატომ მოშორდა გვრიტი დიდი ხნით ბარტყებს? 

ა. შვილებმა გააგდეს. 

ბ. შვილებისთვის საჭმლის საპოვნელად წავიდა. 

გ. წვიმაში თავი სხვაგან შეაფარა. 

27. ზღაპრის მიხედვით, რითი იკვებებოდნენ პაწაწინა გვრიტები? 

ა. პურით    ბ. მარცვლეულით  გ. ჭიებით 

28. რამ დააღონა გვრიტი? 

ა. საჭმლის ძებნამ დაღალა.  ბ. შვილებმა გააბრაზეს. გ. ნახა, რომ შვილები მოჰპარეს. 

29. ზღაპრის მიხედვით, როგორი ადამიანია გლეხი? 

ა. კეთილი    ბ. მოწყალე   გ. შეუბრალებელი 

30. რომელია ზღაპრის მოცემული მონაკვეთისთვის უკეთესი სათაური? 

ა. ჭია-ღუა    ბ. გვრიტი   გ. ბედნიერი 

 

IV. ბონუს სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ( 15 ქულა) 

ბონუს ქულა ჯამურ შედეგს დაემატება იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე ტესტის ძირითად ნაწილში დაკარგავს ქულას 

 

31. ,,ეს ჩემი ბინის გუშაგი 

არ ყეფს და არ იღრინება, 

სახლში არავის არ უშვებს, 

პატრონმა თუ არ ინება.“ 

ა. ყვავილი    ბ. ძაღლი    გ. გასაღები 

32. ,,ორნი არიან, 

ტოლნი არიან, 

ერთ ტახტზე სხედან, 

ერთად სამეფოდ.“ 

ა. მზე და მთვარე   ბ. მზე და ვარსკვლავები  გ. მთვარე და ვარსკვლავები 

33. ,,ახე-მახე, 

ტყეში ვნახე, 

ტანი აქვს და, 

არ აქვს სახე, 

ზოგმა სიბრძნის წყარო მომცა, 

ზოგმა მომცა საქოხმახე.“ 

ა. ხე     ბ. ქოხი     გ. წიწილა 

34. ,,გაზაფხულზე გადმოფრინდა, 

გადმოლახა მთები, ზღვები, 

სახურავქვეშ ბუდეს იდგამს, 

უყვარს სახლის აივნები.“ 

ა. კოღო    ბ. მერცხალი    გ. გალია 

35. ბონუს შეკითხვა თიბისისგან: ,,არც ძმა არის,  

არც და არის, 

საცა წავალ, ჩემთან არის, 

არცა შველის მას გაწყრომა, 

არც ძლიერი მჭრელი ხმალი.“ 

ა. ლანდი    ბ. თუთიყუში    გ. ავტომობილი 

 



 

 

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:  დათვი : ცხოველი 

ა. ფუტკარი : თაფლი   ბ. მტრედი : ფრინველი   გ. მწერი : კატა 

 

2. რომელი არ არის მარადმწვანე მცენარე? 

ა. ნაძვი     ბ. ფიჭვი    გ. მუხა 

 

3. სად გვხვდება პირამიდები?  

ა. ეგვიპტეში      ბ. ინგლისში     გ. იაპონაში 

 

4. რომელი ფიგურაა გამოტოვებული? 

 

 

ა                           ბ                        გ            

 

5. მატარებელში 4 ვაგონია. გადააქვთ: ბანანი, მსხალი, ვაშლი და ატამი. ვიცით, რომ ვაშლი პირველი 

ვაგონით გადააქვთ. მსხლის მომდევნო ვაგონში ატამია. ვაშლის გვერდით არაა ბანანის ვაგონი. რომელი 

ხილი რომელ ვაგონშია? 

ა. I – ვაშლი; II - მსხალი; III-ატამი; IV - ბანანი. 

ბ. I  - ვაშლი; II - ბანანი; III - ატამი; IV   - მსხალი. 

გ. I - ბანანი; II - ვაშლი; III - მსხალი; IV - ატამი. 

 



  

 


