
მე-3კლასი 
I. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (40 ქულა)  

შეიძლება იყოს: 

1.   ა. მწვანე, მწიფე, მოუსვენარი.   ბ. გამხდარი, გემრიელი, ტკბილი.  

  გ. ყვითელი, გემრიელი, მჟავე. 

  

2.                                     შეიძლება იყოს: 

   ა. მსუქანი, კოხტა, სათვალიანი.           ბ. მძიმე, ცისფერთვალა, სქელი.  

               გ. საინტერესო, პატარა, სანიშნით.  

 

3.                          შეუძლია: 

  ა. ცურვა, ფრენა, სიცილი.   ბ. ფარფატი, სუნთქვა, ჭამა.   

  გ. ჭამა, ძილი, ლაპარაკი. 

     

 

4.               არ შეიძლება იყოს: 

ა. ტკბილხმიანი, წვერიანი, მზრუნველი.   ბ. თბილი, ყურადღებიანი, მოწყალე. 

                                         გ. მწიფე, სუსტი, დაბალი. 

 

                                                    შეუძლია: 

5.                            ა. ცურვა, თამაში, ჭამა.    ბ. სუნთქვა, საუბარი, ფრენა.    

  გ. კითხვა, წერა, ცეკვა. 

    

 

                                                   შეუძლია: 

                  ა. ჭამა, სუნთქვა, ძილი.    ბ. ცეკვა, ყეფა, ძილი. 

6.   გ. ჭამა, სუნთქვა, კითხვა.  

                                                      

                                               შეუძლია: 

7.    ა. ყეფა, კნავილი, ჭამა.        ბ. კბენა, გალობა, სირბილი.   

  გ. ყეფა, სირბილი, ჭამა. 

   

 

 
 

8.                                     შეიძლება იყოს: 

  ა. დაკეცილი, სველი, ლამაზი.   ბ. მშიერი, სველი, მშვენიერი. 

                                         გ. მშრალი, მომღიმარი, მოტკბო. 

    
 

                                    არის: 

9.                ა. ლეკვი და შეუძლია ყეფა.   ბ. კნუტი და შეუძლია კნავილი.  

  გ. ბარტყი და შეუძლია ჭიკჭიკი. 

    

 

 

                                                  არის: 

10.      ა. ხილი და ვუწოდებთ პომიდორს.  ბ. ხილი და ვუწოდებთ ქლიავს.  

  გ. ბოსტნეული და ვუწოდებთ ბადრიჯანს. 

   

  

 

II. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: (30 ქულა) 

11. რამდენი მარცვალია სიტყვაში ,,სიცოცხლე“? 

ა. სამი    ბ. ხუთი   გ. რვა 

12. რომელია სწორად დამარცვლული სიტყვა? 

ა. ბე-რ-კაც-ი   ბ. მსუ-ქა-ნი   გ. თვა-ლ-ი 

13. რამდენი მარცვალია წინადადებაში: ,,კომბლე ის კაცია, რომელიც კომბლებს თლის და ჭერზე აწყობს.“ 

ა. ოცდაათი   ბ. ოცდაოთხი   გ. ჩვიდმეტი 



14. რამდენი არსებითი სახელია წინადადებაში: „კომბლეს ჰყავდა სამი ცხვარი.“ 

ა. ერთი   ბ. ორი    გ. ოთხი 

15. რომელია მრავლობითის აღმნიშვნელი სიტყვა? 

ა. ბოჩოლა   ბ. კვიცი   გ. წიწილები 

16. რომელი აღნიშნავს მხოლოდ ერთ საგანს? 

ა. თვალები   ბ. ვარსკვლავები  გ. გვრიტი 

17. რომელ სიტყვას დაესმის კითხვა ,,როგორი“? 

ა. უხაროდა   ბ. კეთილი   გ. სილამაზე 

18. რომელი აღნიშნავს საგნის რაოდენობას? 

ა. ჯობია   ბ. შინაური   გ. ათი 

19. რომელია მოქმედების აღმნიშვნელი სიტყვა? 

ა. მჭადი   ბ. გამოაცხო   გ. გემრიელი 

20. რომელი წყვილია წარსულ დროში? 

ა. გაამთელებს, დაუდგამს ბ.ითამაშა, გაუხარდა  გ. აძლევს, აყოლებს 

 

III. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: (30 ქულა)         

21. ,,აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი, ___ ქურდიაო.“      

 ა. ორივე  ბ. არცერთი  გ. ქურდი   

22. ,, ახალი ცოცხი კარგად გვის, ___ მოატანს ქვიშასა.“   

ა. ძველი  ბ. ახალი  გ. ქვა   

23. ,, ბებიას გამომცხვარი კვერი ___.“                                                             

ა. არაო   ბ. ტკბილიაო  გ. მაქვსო 

24. ,, კარგი ცხენი მათრახს არ ___.“ 

ა. იცისო  ბ. მოსწონსო  გ.დაირტყამსო 

25. ,,ბევრის მდომმა ცოტაც ___.“ 

ა. დაკარგაო  ბ. ცოტაცო  გ. გავიდაო 

26. ,, გულკეთილობა კაცს ააშენებს, ___კი დააქცევს.“ 

ა. ბოროტება  ბ.სიკეთე  გ. სიყვარული 

27. ,, ვინც დაიზარაო, არც ___.“ 

ა. გაიხარაო  ბ. დაიზარაო  გ. გაიგოო 

28. ,,ზარმაცისათვის ყოველი ___ უქმეაო.“ 

ა. მათ   ბ. მთის   გ. დღე 

29. ,, ტყუილს ___ ფეხი აქვსო.“ 

ა. გრძელი  ბ. მოკლე  გ. არც 

30. ,, თაგვმა თხარა თხარაო,  ___ გამოთხარაო.“ 

ა. კატა   ბ. ზეგ   გ. ზამთარი 

 

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

31. ,,პატარაზე დიდი, 

დიდზე უფრო დიდი, 

დიდზე პატარა, 

პატარზე პატარა.“ 

ა. ხელის თითები   ბ. ჩექმა   გ. წელიწადის დროები 

32. ,,ცხოვრობს უსხეულოდ, ლაპარაკობს უენოდ. არავინ მას არ ხედავს, ყველას კი ესმის.“ 

ა. ქარი     ბ. კაბა   გ. ზამთარი 

33. ,,ტყეში დაიბადა, ტანი აიყარა, 

სახლში შემოვიდა, თავი მოგვიყარა.“ 

ა. ნაძვის  ხე    ბ. მთა   გ. ყინული 

34. ,,ერთი რამ არის, 

ზეცაში იცის, 

ზამთარს და ზაფხულს 

უცეცხლოდ იწვის.“ 

ა. დედამიწა    ბ. ბალახი  გ. მზე 

35. ბონუს შეკითხვა თიბისისგან: ,,ტყავი ფასობს, ხორცი __ არა, 

ქათმებს დასდევს წარა-მარა.“ 

ა. დათვი    ბ. მელა   გ. მგელი 



 

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: დიდი : უდიდესი 

ა. ღრმა : უღრმესი     ბ. უხეში : ნაზი     გ. ბნელი : უშავესი 

 

2.  რომელი  არ ცხოვრობს  სოროში? 

ა. დელფინი     ბ. მელია     გ.  თხუნელა 

3. რომელია გამოტოვებული ფრაგმენტი? 

 

 

 ა                ბ                 გ  

4. რომელია საფრანგეთის დედაქალაქი? 

ა. მოსკოვი      ბ. ლონდონი    გ. პარიზი 

 

5. ელენეს, გიორგის და სალომეს უყვართ ნაყინი. ერთ ბავშვს უყვარს მარწყვის, მეორეს - შოკოლადის, 

მესამეს - ვანილის. ელენეს უყვარს შოკოლადის, სალომე კი არ უყვარს მარწყვის ნაყინი. რომელია 

სწორი? 

 

ა. გიორგის უყვარს შოკოლოდის ნაყინი; სალომეს - მარწყვის. 

ბ. გიორგის უყვარს მარწყვის ნაყინი, სალომეს- ვანილის  

გ. სალომეს უყვარს მარწყვის ნაყინი; გიორგის - ვანილის ნაყინი. 

 


