
კინგსის ლიგა- ინგლისური ენა 

 

მე-2 კლასი 

კინგსის ლიგის მეორე კლასის  ტესტი მოიცავს 40 საკითხს. ტესტი შედგება 5 სავარშიშოსგან 

და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია ილუსტრაცია, მოსწავლე ყურადგღებით უნდა დააკვირდეს 

ნახატს და უნდა უპასუხოს მის გარშემო დასმულ შეკითხვებს.  

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია სიტყვები. ჩამონათვალში ერთი 

არის ზედმეტი, მოსწავლემ უნდა იპოვოს ის ერთი სიტყვა, რომელიც შინაარსობრივად არ 

ესადაგება სხვა სიტყვებს. 

III სავარჯიშოში მოცემულია გარითმული ნაწყვეტები, მოსწავლემ უნდა დაასრულოს 

შესაბამისი სიტყვით თითოეული ამონარიდი. (Fill a little poem with the words that rhythm) 

IV სავარჯიშო ეხება კითხვების სწორ დასმას. მოსწავლემ მოცემული წინადადებებისთვის 

უნდა დასვას შეკითხვები სწორად. (Ask a correct question) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია 4 ყუთი და ბევრი სიტყვა, მოსწავლემ 

თითოეული სიტყვა უნდა მოათავსოს სწორ ყუთში. (Put the words into the right boxes) 

 

მე-3 კლასი 

 

კინგსის ლიგის მესამე კლასის  ტესტი მოიცავს 40 საკითხს. ტესტი შედგება 5 სავარშიშოსგან 

და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია ილუსტრაცია, მოსწავლე ყურადგღებით უნდა დააკვირდეს 

ნახატს და უნდა უპასუხოს მის გარშემო დასმულ შეკითხვებს.  

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია სიტყვები. ჩამონათვალში ერთი 

არის ზედმეტი, მოსწავლემ უნდა იპოვოს ის ერთი სიტყვა, რომელიც შინაარსობრივად არ 

ესადაგება სხვა სიტყვებს. 

III სავარჯიშოში მოცემულია განმარტებები, მოსწავლემ ამ განმარტების მიხედვით უნდა 

ამოიცნოს შესაბამისი სიტყვები. (Guess the word by its description) 

IV სავარჯიშო არის გრამატიკული, მოსწავლემ უნდა აირჩიოს გრამატიკულად გამართული 

ფორმები. (Choose a grammatically correct answer) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია 4 ყუთი და ბევრი სიტყვა, მოსწავლემ 

თითოეული სიტყვა უნდა მოათავსოს სწორ ყუთში. (Put the words into the right boxes) 



 

მე-4 კლასი 

კინგსის ლიგის მეოთხე კლასის  ტესტი მოიცავს 40 საკითხს. ტესტი შედგება 5 სავარშიშოსგან 

და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია ილუსტრაცია, მოსწავლე ყურადგღებით უნდა დააკვირდეს 

ნახატს და უნდა უპასუხოს მის გარშემო დასმულ შეკითხვებს.  

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია სიტყვები. ჩამონათვალში ერთი 

არის ზედმეტი, მოსწავლემ უნდა იპოვოს ის ერთი სიტყვა, რომელიც შინაარსობრივად არ 

ესადაგება სხვა სიტყვებს. 

III სავარჯიშოში მოცემულია განმარტებები, მოსწავლემ ამ განმარტების მიხედვით უნდა 

ამოიცნოს შესაბამისი სიტყვები. (Guess the word by its description) 

IV სავარჯიშო არის გრამატიკული, მოსწავლემ უნდა აირჩიოს გრამატიკულად გამართული 

ფორმები. (Choose a grammatically correct answer) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია 4 ყუთი და ბევრი სიტყვა, მოსწავლემ 

თითოეული სიტყვა უნდა მოათავსოს სწორ ყუთში. (Put the words into the right boxes) 

 

 

მე-5 კლასი 

კინგსის ლიგის მეხუთე კლასის  ტესტი მოიცავს 50 საკითხს. ტესტი შედგება 9 სავარშიშოსგან 

და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია განმარტებები, მოსწავლემ ამ განმარტების მიხედვით უნდა 

ამოიცნოს შესაბამისი სიტყვები. (Guess the word by its description) 

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია ამონარიდები, მოსწავლემ უნდა 

დაასათაუროს თითოეული მათგანი. 

III სავარჯიშოში მოცემულია მოცემულია არეული სიტყვები, მოსწავლემ უნდა დაალაგოს 

ისინი სწორად და ააწყოს წინადადება. (Assemble Me Challenge, ააწყეთ წინადადება სწორად) 

IV სავარჯიშო ეხება არტიკლებს, მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს სწორი არტიკლი. (Define Me 

Challenge, შეარჩიეთ სწორი არტიკლი) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადები გამოტოვებული სიტყვებით. 

მოსწვალემ უნდა აარჩიოს გამოტოვებული სიტყვა.   

VI სავარჯიშო  არის გრამატიკული და ეხება დროის ფორმებს. 



VII სავარჯიშოში მოცემულია ტექსტი, მოსწავლემ უნდა შეავსოს ტექსტში გამოტოვებული 

სიტყვები. 

VIII სავარჯიშო ეხება შეცდომების აღმოჩენას, მოსწავლემ უნდა იპოვოს შეცდომები. 

IX სავარჯიშო არის გრამატიკული და ეხება წარსული დროების წარმოებს.  

მე-5 კლასი 

კინგსის ლიგის მეხუთე კლასის  ტესტი მოიცავს 50 საკითხს. ტესტი შედგება 9 სავარშიშოსგან 

და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია განმარტებები, მოსწავლემ ამ განმარტების მიხედვით უნდა 

ამოიცნოს შესაბამისი სიტყვები. (Guess the word by its description) 

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია ამონარიდები, მოსწავლემ უნდა 

დაასათაუროს თითოეული მათგანი. 

III სავარჯიშოში მოცემულია მოცემულია არეული სიტყვები, მოსწავლემ უნდა დაალაგოს 

ისინი სწორად და ააწყოს წინადადება. (Assemble Me Challenge, ააწყეთ წინადადება სწორად) 

IV სავარჯიშო ეხება არტიკლებს, მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს სწორი არტიკლი. (Define Me 

Challenge, შეარჩიეთ სწორი არტიკლი) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადები გამოტოვებული სიტყვებით. 

მოსწვალემ უნდა აარჩიოს გამოტოვებული სიტყვა.   

VI სავარჯიშო  არის გრამატიკული და ეხება დროის ფორმებს. 

VII სავარჯიშოში მოცემულია ტექსტი, მოსწავლემ უნდა შეავსოს ტექსტში გამოტოვებული 

სიტყვები. 

VIII სავარჯიშო ეხება შეცდომების აღმოჩენას, მოსწავლემ უნდა იპოვოს შეცდომები. 

IX სავარჯიშო არის გრამატიკული და ეხება წარსული დროების წარმოებს.  

 

მე-6 კლასი 

 

კინგსის ლიგის მეექვსე კლასის  ტესტი მოიცავს 50 საკითხს. ტესტი შედგება 10 

სავარშიშოსგან და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია განმარტებები, მოსწავლემ ამ განმარტების მიხედვით უნდა 

ამოიცნოს შესაბამისი სიტყვები. (Guess the word by its description) 

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია ამონარიდები, მოსწავლემ უნდა 

დაასათაუროს თითოეული მათგანი. 



III სავარჯიშოში მოცემულია მოცემულია არეული სიტყვები, მოსწავლემ უნდა დაალაგოს 

ისინი სწორად და ააწყოს წინადადება. (Assemble Me Challenge, ააწყეთ წინადადება სწორად) 

IV სავარჯიშო ეხება არტიკლებს, მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს სწორი არტიკლი. (Define Me 

Challenge, შეარჩიეთ სწორი არტიკლი) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადები გამოტოვებული სიტყვებით. 

მოსწვალემ უნდა აარჩიოს გამოტოვებული სიტყვა.   

VI სავარჯიშო  არის გრამატიკული და ეხება დროის ფორმებს. 

VII სავარჯიშოში მოცემულია ტექსტი, მოსწავლემ უნდა შეავსოს ტექსტში გამოტოვებული 

სიტყვები. 

VIII სავარჯიშო ეხება შეცდომების აღმოჩენას, მოსწავლემ უნდა იპოვოს შეცდომები. 

IX სავარჯიშო ეხება მართლწერას, მოსწავლეებმა უნდა აირჩიონს სწორად დაწერილი 

სიტყვები. 

X სავარჯიშოში მოცემულია სიტყვები, მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს ჟღერადობით ზედმეტი. 

 

 

                             მე-7 , მე-8 , მე-9 კლასი 

კინგსის ლიგის მეშვიდე კლასის  ტესტი მოიცავს 50 საკითხს. ტესტი შედგება 10 

სავარშიშოსგან და არის 100 ქულიანი. 

I სავარჯიშოში მოცემულია განმარტებები, მოსწავლემ ამ განმარტების მიხედვით უნდა 

ამოიცნოს შესაბამისი სიტყვები. (Guess the word by its description) 

II სავარჯიშო არის ლექსიკური დავალება, ჩამოთვლილია ამონარიდები, მოსწავლემ უნდა 

დაასათაუროს თითოეული მათგანი. 

III სავარჯიშოში მოცემულია მოცემულია არეული სიტყვები, მოსწავლემ უნდა დაალაგოს 

ისინი სწორად და ააწყოს წინადადება. (Assemble Me Challenge, ააწყეთ წინადადება სწორად) 

IV სავარჯიშო ეხება არტიკლებს, მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს სწორი არტიკლი. (Define Me 

Challenge, შეარჩიეთ სწორი არტიკლი) 

V სავარჯიშო მეხუთე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადები გამოტოვებული სიტყვებით. 

მოსწვალემ უნდა აარჩიოს გამოტოვებული სიტყვა.   

VI სავარჯიშო  არის გრამატიკული და ეხება დროის ფორმებს. 

VII სავარჯიშოში მოცემულია ტექსტი, მოსწავლემ უნდა შეავსოს ტექსტში გამოტოვებული 

სიტყვები. 



VIII სავარჯიშო ეხება შეცდომების აღმოჩენას, მოსწავლემ უნდა იპოვოს შეცდომები. 

IX სავარჯიშო ეხება მართლწერას, მოსწავლეებმა უნდა აირჩიონს სწორად დაწერილი 

სიტყვები. 

X სავარჯიშოში მოცემულია სიტყვები, მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს ჟღერადობით ზედმეტი. 

 


