
მე-6 კლასი 

I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: ( 40 ქულა) 

1. რამდენი ბრუნებადი სიტყვაა გამოყენებული წინადადებაში:,,გამოჩნდებოდა გოგონა და გამყიდველი 

ქალები, მარო და მარგალიტა, სიცილით ამცნობდნენ გერონტის.“ 

ა. შვიდი   ბ. ათი     გ. თერთმეტი 

2. ,,გოგონას პლასტმასის წითელი ბადურა ყოველთვის მარცხენა მკლავზე ეკიდა.“ 

 რომელ ბრუნვაში დგას წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა? 

ა. სახელობითში  ბ. მოთხრობითში   გ. ნათესაობითში 

3. რომელ ბრუნვაშია ხაზგასმული ნაცვალსახელი წინადადებაში? 

 ,,თქვენს სასწორს ათგრამიანი დანაყოფებიც აქვს.“ 

ა. მოთხრობითში  ბ. მიცემითში    გ. ვითარებითში 

4. რომელი დროის ზმნაა გამოყენებული წინადადებაში? 

 ,,მარო და მარგალიტა ცხვირსახოცებს ეძებდნენ ცრემლების მოსაწმენდად.“ 

ა. ახლანდელი დროის  ბ. წარსული დროის   გ. მომავალი დროის 

5. რომელი არ არის მართებული? 

ა. გოგონა კარნახობდა. ბ. გერონტი უცქერდნენ.  გ. დაღლილი ჯდებოდა. 

6. რომელია მართებული? 

ა. კაკალი ჩამოცვივდა, დაბერტყვა არ დასჭირვებია ბაბუს. 

ბ. გოგონა და გერონტი სასაუბროდ დაჯდნენ.   გ. ბოსტანში გოგრები ეგდო. 

7. მარტივ წინადადებაში არის: 

ა. ერთი ზმნა    ბ. ორი ზმნა     გ. ორზე მეტი ზმნა 

8. რომელი არ არის სწორად დაწერილი თანდებულიანი სახელი? 

ა. ვაზზე   ბ. ქიშმიშში    გ. საათან 

9. რომელია არასწორად დაწერილი? 

ა. დაცვარულ შუბლზე ბ. წყნარს გოგონას   გ. ცივმა დღეებმა 

10. დაასრულეთ წინადადება: კითხვითი წინადადება შეიძლება იყოს __________ . 

ა. თხრობითი წინადადება. 

ბ. კითხვითსიტყვიანი და არაკითხვითსიტყვიანი.   გ. ბრძანებითი წინადადება.  

 

II. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: (30 ქულა) 

11. ,,ბრიყვს ___  სძულდა, ჭკვიანს უხაროდაო.“  

 ა. დარიგება    ბ. ქარი     გ. შენთვის 

12. ,, ___ საქმე გადაგდებულიაო.“ 

ა. გადადებული   ბ. საქმე     გ. მისი 

13. ,, გამოვუდექ ___, თან-თან მილევს სინათლესა.“ 

ა. კატუნასა    ბ. სიმართლესა    გ. გაზაფხულსა 

14. ,, ___ სიკვდილი მზის ჩასვენებას ჰგავსო.“ 

ა. გმირის    ბ. მგლის    გ. მთვარის 

15. ,, დავთესე თხილიო, მოვიდა თხილიო, რაც მამა, იგივ ___ .“ 

ა. მამაო    ბ. შვილიო    გ. დეიდაო 

16. ,, გულადი სიცოცხლეში ___ კვდება, მხდალი _ ყოველდღეო.“ 

ა. ცუდად    ბ. სულ     გ. ერთხელ 

17. ,, დედის გამომცხვარი კვერი ___.“ 

ა. დაიწვასო    ბ. ტკბილიაო    გ. მწარეაო 

18. ,, დაპირებაზე ნუ აჩქარდები, იფიქრე ___ .“ 

ა. მხიარულებაზეო   ბ. სხვაზეო    გ. შესრულებაზეო 

19. ,, დაუდევარი მწყემსი მგელს ___ .“ 

ა. აშინებსო    ბ. მისდევსო    გ. ასუქებსო 

20. ,, დამნაშავის გზა ___ .“ 

ა. კარგიაო    ბ. მოკლეაო    გ. მისაბაძიაო 

 

III. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: ( 30 ქულა) 
 ,,ერთ ჭალაში ხშირად თავს იყრიდნენ სხვადასხვა მხეცები. როცა მხეცებში ლომი გაერეოდა, ყველა ნადირს 

კანკალს დააწყებინებდა: ლომი სათითაოდ იტაცებდა მათ და შეექცეოდა. 

 შეიკრიბნენ მხეცები მოსალაპარაკებლად, როგორ დავაღწიოთ თავი ლომის ბრჭყალებსაო. დიდი ხნის თათბირის 

შემდეგ გადაწყვიტეს: დავუნიშნოთ ლომს სამუდამო სარჩო, ჩვენვე მივუტანოთ და ვთხოვოთ: თავი დაგვანებოს და ნუ 

გვაფრთხობს ყოველდღეო. წავიდნენ და ეს დადგენილება ლომს მოახსენეს. ლომი დათანხმდა, მხოლოდ პირობა დაუდო - 

ერთი წუთიც არ გადააცილოთ დანიშნულ დროს, თორემ დაგეცემით და ერთნაირად ამოგჟლეტთ ყველასო. ამნაირად, 

მხეცები სათითაოდ ყოველდღე მიჰგვრიდნენ ლომს რომელსამე ცხოველს. ჯერი მიდგა კურდღელზე, უნდა წაეყვანათ 

ლომთან შესაჭმელად. 



 - რაკი ჩემი რიგია, რა გაეწყობა! გამიშვით მარტო მე და გიჩვენებთ, რომ საღამოს ლომის სახსენებელი აღარ იქნება 

და თქვენც სამუდამოდ დაგიხსნით ტანჯვისაგანო. 

 მხეცებმა გულიანად გადაიხარხარეს: ვერ უყურებთ ამ მშიშარას და უძლურს, როგორი ტრაბახი სცოდნიაო! 

 კურდღელმა ცოტათი დაიგვიანა. ლომს ძლიერ მოჰშივნოდა, თვალების ბრიალით და კბილების კაწკაწით 

მოელოდა სადილს და თანაც ფიქრობდა ბუნაგიდან გამოსვლას, მხეცებში დარევას. ამ დროს გამოჩნდა კურდღელი: 

შიშისაგან სულ ძაგძაგებდა. ლომმა მრისხანედ გადახედა და სასტიკად უყვირა: - სად იყავ ამდენ ხანსაო? - დიდო ბატონო, 

- კრძალვით მოახსენა კურდღელმა, - თქვენთან ნადირი მომყავდა, გზაზე მეორე ლომი შემხვდა, გამომტაცა და ჩაათრია 

ღრმა ღელეში, აქ ახლოს რომ არისო. - აბა, მიჩვენე, სად არისო? - უთხრა ლომმა. კურდღელი გაუძღვა, მიიყვანა ერთ 

ჭასთან და უთხრა: - აი, ბატონო, აქ არის, მაგრამ მეშინიან, მე მარტო ვერ ჩავიხედავ, ხელში ამიყვანეთ და ერთად 

ჩავიხედოთო. 

 ლომმა აიყვანა კურდღელი და ერთად ჩაიხედეს ჭაში; ჭის წყალში გამოჩნდა ლომისა და კურდღლლის ლანდი: 

ლომს კურდღელი აეყვანა და ქვემოდან ზევით ამოიჭყვიტებოდა. ლომმა კურდღელი ფიცხლავ გაუშვა, ჩახტა ჭაში მტრის 

დასასჯელად და კურდღლის წასართმევად, მაგრამ ჭაში წყალი ღრმა იყო და შიგ ჩაიხრჩო. 

 გაიგეს მხეცებმა ეს ამბავი თუ არა, შეექმნათ დიდი მხიარულება, რომ მოიშორეს თავიანთი მოსისხლე მტერი, 

კურდღელს კი დიდი მადლობა გადაუხადეს.“ 

21. რისი ეშინოდათ ცხოველებს? 

ა. ლომის თავდასხმის.   ბ. შიმშილის.   გ. კურდღლის. 

22. რა გამოსავალი იპოვეს ცხოველებმა? 

ა. გადაწყვიტეს, ლომისთვის სარჩო თვითონ მიეტანათ.  ბ. მოიფიქრეს, როგორ მოეკლათ ლომი. 

გ. ლომი გალიაში ჩაამწყვდიეს. 

23. რა პირობა დაუდო ლომმა ცხოველებს? 

ა. სარჩო სხვისი ხელით უნდა გაეგზავნათ. ბ. სარჩო ყოველდღე დათქმულ დროზე უნდა მიეტანათ. 

გ. მისთვის ყოველდღე შემწვარი კურდღელი უნდა მიერთმიათ. 

24. რატომ დასცინეს მხეცებმა კურდღელს? 

ა. იფიქრეს, კურდღელი ლომს ვერ გაუმკლავდებოდა. 

ბ.კურდღელმა ბევრი სასაცილო რამ მოყვა ლომის შესახებ.    გ. კურდღელმა ტყუილი გამოიგონა. 

25. რომელია მართებული მსჯელობა? 

ა. მხეცების შეხედულება კურდღელზე არასწორი აღმოჩნდა.  

ბ. კურდღელს მხოლოდ ბაქიაობა შეეძლო.    გ. მკვეხარა კურდღელი ლომმა ჩასანსლა. 

26. მე-6 და მე-7 აბზაცების მიხედვით, რომელი ანდაზა შეიძლება შევუსაბამოთ კურდღლის საქციელს? 

ა. ბალღის ენა დედამ იცისო.   

ბ. ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა.    გ. ბევრ ხალხთან ჭირიც ლხინიაო. 

27. ლომთან მისული კურდღელი შიშისაგან კანკალებს, თუმცა განზრახვა სისრულეში მოჰყავს. მისი ხასიათის 

რა თვისება იკვეთება ამ მონაკვეთში? 

ა. გაბედულება    ბ. სიმხდალე   გ. უმეცრება 

28. ზღაპრის მიხედვით, როგორი არ არის ლომი? 

ა. კეთილი    ბ. უგუნური   გ. მრისხანე 

29. რა გახდა ცხოველების მხიარულების მიზეზი? 

ა. კურდღლის გაქცევა.  ბ. მოსისხლე მტრის, ლომის, დახრჩობა.  გ. ნადავლის პოვნა. 

30. რომელია ზღაპრისათვის უკეთესი სათაური? 

ა. კატა და ლომი  ბ. ლომი და კურდღელი    გ. სოფელი 

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

31. ,, ყანის თეთრს და შავსა თესლსა 

ხელი იჭერს, თავი კრეფსა.“ 

ა. წიგნი და მკითხველი  ბ. ფეხბურთელი და ბურთი  გ. მაგიდა და სკამი 

32. ,, ალი არა აქვს, ცეცხლი არ არის, 

ხელ-ფეხს კი დამწვავს, ნეტა რა არის?“ 

ა. ცეცხლი    ბ. ყინული    გ. გზა 

33. ,, შეიქმნა ხმა და ძახილი, 

მრავალი წაიქცევისა,  

უწყალოდ ყრია დაჭრილი, 

სისხლი არ დაიქცევისა.“ 

ა. მკა     ბ. სირბილი    გ. გზა 

34. ,,უხელოდ წნული საცერი 

მაღლა კუთხეში ჰკიდია, 

სხვისთვის მახეა, 

პატრონის დერეფანი და ხიდია.“ 

ა. ობობას ქსელი   ბ. წისქვილი    გ. მდინარე 

35. ბონუს კითხვა თიბისისგან: ,, თაფლზე ტკბილი, ქვაზე მძიმე, სასწორზე აუწონავი.“ 

ა. სასწორი    ბ. ძილი    გ. წონა 



 

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: ლექსი : სტროფი 

ა. მოთხრობა : აბზაცი    ბ. ლექსიკონი : ასო-ბგერა     გ. სათაური : პოემა 

 

2. ჩამოთვლილთაგან რომელი განეკუთვნება ყურძნის ჯიშს? 

ა. გულაბი         ბ. საფერავი       გ. გოლდენი 

 

3. რუკაზე ფერები აღნიშნავს: 

ა. ლურჯი - წყალი; ყავისფერი - დაბლობი; მწვანე - მთა. 

ბ. ლურჯი - წყალი; ყავისფერი - მთა; მწვანე - დაბლობი. 

გ. ყვითელი - უდაბნო; მწვანე  - მთა; ლურჯი - წყალი. 

 

4. რომელია გამოტოვებული ფიგურა? 

 
ა                            ბ                          გ 

 

5. ტექნიკის მაღაზიაში მივიდნენ: გიგა, მაქსი, თეო, ნინო. მათ იყიდეს: მიქსერი, ტელევიზორი, უთო და 

ფოტოაპარატი. ცნობილია, რომ, თეოს უყვარს ნამცხვრების ცხობა, ნინოს არ უყიდია უთო, გიგამ 

პულტიც შეიძინა. რომელმა რა ნივთი იყიდა? 

ა. ნინო - უთო; თეო - მიქსერი; გიგა - ტელევიზორი; მაქსი - ფოტოაპარატი. 

ბ. თეო - მიქსერი; გიგა - ფოტოაპარატი; ნინო - ტელევიზორი; მაქსი  - უთო. 

გ. თეო - მიქსერი; ნინო - ფოტოაპარატი; გიგა - ტელევიზორი; მაქსი - უთო.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 


