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KINGS ENGLISH / Spring
GRADE 4
ნიმუში

Task 1. Choose the antonyms. Choose A, B or C: (20 points)
აირჩიეთ ანტონიმები და შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

Sample (ნიმუში): big A. small B. large C. sad

1. clean A.  tired B. sad C. dirty
2. good              A. well B. bad C. silver
3. old                 A. new B. large C. sad
4. white A. black B. hungry C. wise
5. happy            A. smile B. sad C. big

Task 2. Look at the picture. Finish the words. Choose the correct answer A, B or C: (40 points)
დააკვირდით სურათს. დაასრულეთ სიტყვა და შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

Sample (ნიმუში): app __ . A. le B. l C. el

6. umbrel___ . A. la B. a C. ela

7. flo___ . A. ver B. er C. wer

8. ho___ . A. us B. use C. ase

9. prin___ . A. cess B. ses C. ces

10. spo___ . A. un B. un C. on

Task 3. Look at the picture. Choose the correct answer A, B or C: (30 points)
დააკვირდით სურათს და შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

Sample (ნიმუში): This sign means _____.A. go B. stop C. wait

11. Red light means _____ . A. stop B. sing C. go

12. Yellow light means _____ . A. run B. go C. wait
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13. Green light means _____ . A. stop B. go C. wait

14. Red light means _____ . A. stop B. run C. jump

15. Green light means _____ . A. wait B. sit C. walk

Task 4. Choose the correct answer A, B or C. (10 points)
აირჩიეთ სწორი პასუხი:
Sample (ნიმუში): კარგი მამა A. a good father B. a good mother C. a good brother

16. დიდი სახლი A. a big roomB. a big school C. a big house
17. ყვითელი კაბა A. an yellow dress B. a yellow dress C. a yellow shirt
18. თბილი გაზაფხული A. a warm spring B. a cold spring C. a warm summer
19. გემრიელი ნამცხვარიA. a tasty cake B. a tasty ice-cream C. a sweet cake
20. ძლიერი კაცი A. a strange man B. a strong man C. a strong boy
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