
მე-2 კლასი 
 

 

1. მოცემული წყვილებიდან, რომელი შინაური ცხოველები იკვებება ბალახით?  

ა) ირემი და ცხვარი              ბ) ზებრა და დათვი         გ) ვირი და ცხენი 

 

2. რომელი წინადადებაა მართებული: 

ა) ზაფხულში ღამე და დღე თანაბარია 

ბ) ზაფხულში ღამეც გრძელია და დღეც 

გ) ზაფხულში ღამე მოკლეა დღე გრძელი 

 

3. ჩამოთვლილთაგან რომელს აქვს მრავალთესლიანი ნაყოფი 

ა) ალუბალი         ბ)  ფორთოხალი             გ) გარგარი 

 

4. სურათზე მოცემულ ფრინველს არ გააჩნია 

             

             ა)  კბილები       ბ) ფრთები         გ) კუდი   

 

5. რომელია სწორი თანმიმდევრობა ზრდის მიხედვით(მცირედან-დიდისკენ) 

ა) ზღვა-ტბა-ოკეანე 

ბ) ოკეანე-ტბა-ზღვა 

გ) ტბა-ზღვა-ოკიანე 

 

6. რომელი არ არის ქვეწარმავალი? 

ა) ბაყაყი       ბ) გველი       გ) ვარანი 

 

7. როგორი ამინდია მოსალოდნელი თუ მერცხალი დაბლა დაფრინავს? 

ა) მზიანი ამინდი      ბ) წვიმიანი ამინდი    გ) თოვლიანი ამინდი 

 

8. სხეულის ნაწილებიდან, რომელი გვაქვს ლუწი  

ა) თვალი და ცხვირი          ბ) თითები და თავი        გ) მუხლი და ხელი 

 

9. რომელ ბოსტნეულს აქვს საჭმელად ვარგისი გრძელი ფესვები? 

  ა) სტაფილოს                      ბ) კიტრს                     გ) ბადრიჯანს 

 

10. რომელ ცოცხალ ორგანიზმს შეიძლება ვუწოდოთ შხამიანი? 

ა) გველი                ბ) ნიანგი               გ) დელფინი 



მე-3 კლასი 
 

1. რით განსხვავდება მზე სხვა ვარსკვლავებისაგან? 

a. ა) ფორმით           ბ) მხოლოდ მზე ასხივებს სითბოს 

b. გ) ერთადერთი ვარსკვლავია, რომელსაც დღისით ვხედავთ 

 

 

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი ცხოველებიდან, რომელს ახასიათებს „ზამთრის ძილი“  

a. 

 
 

b. ა) ირემი                                     ბ) კურდღელი                                გ) სკუნსი 

 

3. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ჩლიქოსანი ცხოველი 



a. 

 
b. ა) ჟირაფი                                          ბ) ქურციკი                         გ) სპილო 

 

4. ფოტოსინთეზის პროცესითვის „ყველაზე“ აუცილებელი 

a. ა) წყალი                   ბ) ნახშირორჟანგი                   გ) სინათლე     

 

5. კაქტუსს ეკლები უვითარდებათ 

a. ა) ფესვების ნაცვლად                ბ) ყვავილის ნაცვლად                გ) ფოთლების 

ნაცვლად 

 

6. მცენარის რომელი ორგანოს დახმარებით ხდება ზედმეტი წყლის აორთქლება 

a. ა) ფესვიდან     ბ) ღეროდან     გ) ფოთლიდან 

 

7. სურათზე მოცემული ფოთლებიდან, რომელია რთული ფოთოლი 

a.  



 

b. ა) გ და დ                            ბ) ა და დ                გ) მხოლოდ გ  

 

8. ფოტოსინთეზის დახმარებით, მცენარის რომელ ორგანოში წარმოიქმნება საკვები 

ნივთიერებები? 

a. ა) ფესვებში     ბ) ფოთლებში     გ)  ნაყოფში 

 

9. ჩამოთვლილი წყვილებიდან, რომელ მცენარეებში გვხვდება მხოლოდ მშრალი 

ნაყოფი: 

a. ა) სიმინდი და მზესუმზირა      ბ) ტყემალი და ლობიო     გ) ბალი და თხილი 

 

10. რა ჰქვია ლომების ოჯახს 

a. ა) კოლტი                      ბ) პრაიდი                   გ) რემა 

 

 

 

მე-4 კლასი 

 
1. ჩამოთვლილთაგან, რომელი ცხოველისთვის არის წყალი ძირითადი საცხოვრებელი 

გარემო. 

 

ა) ბაყაყი                 ბ) ლომი            გ) ზვიგენი      

 

2. 100°с-ზე წყალი იცვლის აგრეგატულ მდგომარეობას: 

ა) თხევადიდან-მყარში 

ბ) თხევადიდან-აირადში       

გ)  მყარიდან-თხევადში 

    

 

3. რომელი წინადადება არ არის მართებული? 

ა) ყინული წყალზე მსუბუქია    ბ) წყალი კარგი გამხსნელია 

გ) 10°с-ზე წყალი იყინება  

   

4. რომელი მათგანი არ არის ხერხემლიანი 

ა) მორიელი    ბ) თევზი      გ) გველი     

     

5. ცოცხალი სამყარო დაყოფილია სამეფოებად: 

რომელია შეცდომით დაწერილი სამეფო? 



ა) ფრინველთა სამეფო    

ბ) ცხოველთა სამეფო      

გ) სოკოთა სამეფო 

         

6. რომელ სოკოს იყენებენ პურის დასამზადებლად? 

ა) ქუდიან სოკოს    ბ) საფუარ სოკოს        გ) ობის სოკოს 

 

7. სურათებიდან მოცემული , რომელი ორგანიზმი არ მრავლდება კვერცხით? 

 
ა) ღამურა                                       ბ) თუთიყუში                               გ) პინგვინი 

 

 

 

    

8.  ფრინველებისა და ქვეწარმავლების საერთო ნიშნებია 

ა) ორივე მათგანს აქვს ნისკარტი          ბ) ორივე მათგანი დებს ნაჭუჭიან კვერცხს                     

გ) ორივე მათგანს აქვს ქერცლი      

 

9. „გლობუსი“  ლათინური სიტყვაა და ქართულად  ნიშნავს: 

ა) ავტობუსს 

ბ) დედამიწას 

გ) ბურთს 

 

10. სურათზე გამოსახულია :   



 
 ა) საქართველოს პოლიტიკური რუკა   

 ბ) საქართველოს ფიზიკური რუკა   

 გ) საქართველოს ტურისტული რუკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


