
მე-5 კლასი 

I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: ( 40 ქულა) 

1. რომელ ბრუნვაში დგას წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა? 

 თაგვმა  მოარბენინა ბალახი, წიქარას წაუსვ-წამოუსვა და გააცოცხლა. 

ა. სახელობითში  ბ. მოთხრობითში   გ. მიცემითში 

2. რომელი მეტყველების ნაწილია წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა? 

,,ბიჭი უკრავდა სალხინო სალამურს და ერთობოდა.“ 

ა. არსებითი სახელი  ბ. ზედსართავი სახელი  გ. რიცხვითი სახელი 

3. რამდენი რიგობითი რიცხვითი სახელია წინადადებაში? 

,,თაგვმა გაუმრთელა რქა, ეცა წიქარა და შელეწა მეცხრე კარიც.“  

ა. ერთი   ბ. ორი     გ. სამი 

4. რომელ წინადადებაში არ არის სწორად დაწერილი რიცხვითი სახელი? 

ა. მე-9 კარი რომ უნდა გაეტეხა, ცალი რქა მოსტყდა! ბ. უცებ 1-თი თაგვი გამოძვრა. 

გ. ეცა წიქარა და შელეწა მეცხრე კარიც. 

5. რომელია სამპირიანი ზმნა? 

ა. იპოვა   ბ. დაემხო    გ. შესთხოვა 

6. შემოხაზეთ წინადადება, რომელშიც მხოლოდ ერთპირიანი ზმნაა გამოყენებული: 

ა. იჯდა ბიჭი ალვის ხეზე.   ბ. სალამურამ დაუკრა საჭირვარამო სალამური. 

გ. გაიქცა თაგვი, მოკრიფა სასიკვდილო ბალახი, მოიტანა და ბიჭს გაუწოდა. 

7. ,,შესვა წიქარამ ბიჭი ალვის ხეზე და თავად ისევ მინდორში წავიდა.“  წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა არის: 

ა. ადგილის ზმნიზედა ბ. დროის ზმნიზედა   გ. ვითარების ზმნიზედა 

8. მოცემულთაგან რომელია ვითარების ზმნიზედა? 

ა. გულსაკლავად  ბ. ხეზე     გ. ზურგზე 

9. წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა შეცვალეთ შესაბამისი ნაცვალსახელით: ,,დაემხო ბიჭი წიქარას და ატირდა.“ 

ა. მისი     ბ. ის     გ. მას 

10. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა? 

ა. საძებნელათ   ბ. გულსაკლავათ   გ. საჭმელად 

 

II. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: (30 ქულა)                                 

11. ,,___ სიტყვა ავის მთქმელსაო.“ 

ა. ავი     ბ. მაშინ   გ. და  

12. ,,ადამიანმა ___ უნდა დაივიწყოს, სიკეთე_არაო.“ 

ა. სიკეთე    ბ. სამშობლო   გ. წყენა  

13. ,, ___ ადგომით კაცს სიცოცხლე მოემატებაო.“ 

ა. გუშინ    ბ. ადრე   გ. არც 

14. ,,ადრე ამდგარი ___ ნისკარტს იწმენდდა, გვიან ამდგარი_თვალებსაო.“ 

ა. კატა     ბ. ჩიტი    გ. კაცი 

15. ,,ავისა შვილის დედასა რა გამოულევს ___ .“ 

ა. მღერასა    ბ. ცეკვასა   გ. კვნესასა 

16. ,,ათასჯერ ყურით გაგონილს ერთხელ ___  ნანახი სჯობიაო.“ 

ა. გაგონილი    ბ. თვალით   გ. სხვისი 

17. ,,___ მელასაო, მოუმატა კბენასაო.“ 

ა. მელასაო    ბ. მოუვიდა   გ. აპატიეს 

18. ,,არცრა თავად იცოდა, არცრას სხვათა ___ .“ 

ა. ჰკითხვიდაო    ბ. ეგონაო   გ. მოვიდაო 

19. ,,ასი მოკეთე ცოტაა, ერთი მტერი ___.“ 

ა. ბევრიო    ბ. მოვიდაო   გ. გაუშვესო 

20. ,,აჩქარებულის დედა ტიროდა, ___ იცინოდაო.“ 

ა. აჩქარებულისა   ბ. ზარმაცისა   გ. დინჯისა 

 

III. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: (30 ქულა)  

,,დათვი, მგელი და მელია შეხვდნენ და ერთმანეთს შესჩივლეს, რომ ხშირად დიდისხნობით შიმშილით კუჭი 

გვიხმებაო, მოდი დავძმობილდეთ და ამიერიდან რაც მოვინადიროთ, ძმურად გავიყოთ ხოლმეო. დაძმობილდნენ და 

შეფიცეს ერთმანეთს არ ეღალატნათ.წავიდნენ სამივენი სანადიროდ. იმათ იღბალზე დაჭრილი ირმის ნუკრი ნახეს, 

კისერი მოუგრიხეს, ჩეროში მწვანეზე დასხდნენ და გაყოფას შეუდგნენ. დათვმა უბრძანა მგელს, რომელსაც შიმშილით 

კბილები უკაწკაწებდა, - აბა, გაჰყავიო! მგელმა სთქვა: - თავი შენ, როგორც ჩვენს ბატონს და მეთაურს, შუატანი მე და 

ფეხები მელიას, რომელსაც ცუნცული უყვარსო. ეს უკანასკნელი სიტყვები ჯერ არც კი გაეთავებინა მგელს, რომ 

დათვმა ისე ღონივრად ჩაჰკრა თავში თათი, რომ მთებმა ბანი მისცეს. მგელი ღმუილით განზე დაჯდა. 



 დათვი მიუბრუნდა მელიას და უთხრა: - ჩემო მელიავ, შენ გაჰყავიო! ცბიერმა მელიამ მოწიწებით წარმოთქვა: - 

თავი შენ, ვითარცა ჩვენს მეფეს, შუატანი შენ, რადგან ჩვენზე მამობრივად ზრუნავ, და ფეხებიც შენ, ვინაიდან ჩვენდა 

საკეთილდღეოდ არიან წარმართულნი სვლანი შენნიო! 

 - ბარაქალა, ჩემო მელიავ, ვინ გასწავლ აეგეთი ჭკვიანური გაყოფაო, - ჰკითხა მას დათვმა. 

 - მელიამ მიუგო: - შენ რომ წეღან ისე ძალიან ჩაარტყი მგელს თავში, ჭკუას როგორ ვერ ვისწავლიდიო!“ 

21. რატომ დაძმობილდნენ დათვი, მელა და მგელი?  

ა. სურდათ ერთად ენადირათ.   ბ. მონადირის შეშინება უნდოდათ. 

გ. გადაწყვიტეს, დათვის ბუნაგში ეცხოვრათ. 

22. რაზე შეთანხმდნენ ახლადდაძმობილებულები? 

ა. ნადავლს თანაბრად გაიყოფდნენ.  ბ. ნადავლს დათვს დაუთმობდნენ. 

გ. ნადავლს მელას დაუთმობდნენ. 

23. ნაწარმოების მიხედვით, რომელ პერსონაჟს ,,უკაწკაწებდა შიმშილით კბილები“? 

ა. დათვს   ბ. მელას   გ. მგელს 

24. მგლის აზრით, ვის ეკუთვნოდა ნადავლის გემრიელი ნაწილი, შუა ტანი? 

ა. თვითონ მას, მგელს.  ბ. მეთაურს, დათვს.  გ. ცუნცულა მელას. 

25. რატომ დასაჯა დათვმა მგელი? 

ა. რადგან მგელს მელა არ უყვარდა. 

ბ. რადგან მგელმა სცადა ნადავლის საუკეთესო ნაწილი მიესაკუთრებინა, თავისთვის დაეტოვებინა. 

გ. რადგან მგელს ძალიან შიოდა. 

26. რას უწოდებს მელა დათვს? 

ა. ზარმაცს   ბ. უსამართლოს  გ. მზრუნველ მამას 

27. როგორ გაანაწილა მელამ ნანადირევი? 

ა. თავი მგელს მისცა, შუა ტანი დათვს, ხოლო ფეხები თავისთვის დაიტოვა. 

ბ. თავი დათვს მისცა, შუა ტანი მგელს, ხოლო ფეხები თავისთვის დაიტოვა. 

გ. ნანადირევი მხოლოდ დათვს მისცა.  

28. ზღაპრის მიხედვით, როგორი არ არის დათვი? 

ა. მზრუნველი   ბ. ხარბი   გ. უსამართლო 

29. ზღაპრის მიხედვით, როგორი არ არის მელა? 

ა. გონიერი   ბ. ცბიერი   გ. გულწრფელი 

30. რომელია ზღაპრისათვის უკეთესი სათაური? 

ა. ნადირთაძმობა  ბ. შვლის ნუკრი  გ. მგელი 

 

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

31. ,,უცნაური ჭურჭელია, 

შიგ ოქრო და ვერცხლი ცურავს. 

ვინც რამ იმას სარქველს ახდის, 

ვერასოდეს ვერ დახურავს“ 

ა. კვერცხი   ბ. წყალი   გ. კედელი 

32. ,,ერთი რამე სულიერი, 

მიწა-მიწა მძრომელია, 

მეფისა და დედოფლისა  

თავზე წამომჯდომელია, 

სამჯერ გეტყვი იმის სახელს, 

აბა მითხარ, რომელია?“ 

ა. მგელი   ბ. ლომი   გ. მელა 

33. ,,აბლი, ბაბლი, ოქროს ტახტი, 

მზით ავიღე, მთვარით დავდგი.“ 

ა. ცა    ბ. ყინული   გ. მზე 

34. ,,ერთსა ალვისა ხეზედა 

თორმეტი ტოტი ასხია, 

სცვივა და სცვივა ფოთოლი, 

ისევ იმდენი ასხია.“ 

ა. წელიწადი, თვეები, დღეები. ბ. ლეღვი, მსხალი, ვაშლი.  გ. პომიდორი, კიტრი, გოგრა.  

35. ბონუს შეკითხვა თიბისისგან: ,,დიდია და მრგვალია, 

კბილები აქვს შავი, 

სტუმარია ზაფხულის 

სახელი აქვს ზამთრის.“ 

ა. ნაყინი   ბ. საზამთრო   გ. ნესვი 



 

 

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: შადრევანი : წყალი 

ა. ვულკანი : ლავა    ბ. მდინარე : დინება     გ. ბილიკი : გზა 

 

2. რომელი არ მიეკუთვნება ძაღლის ჯიშს:  

ა. ნაგაზი     ბ. ბულდოგი      გ. ყურშა 

 

3. კუნძული მადაგასკარი მდებარეობს: 

ა. აფრიკასთან     ბ. ჩრდილოეთ ამერიკასთან   გ. ავსტრალიასთან 

 

4. რომელი ფიგურაა გამოტოვებული? 

 

          ა                  ბ                    გ 

 

5. სპექტაკლის ერთი მოქმედების ხანგრძლივობა ნახევარი საათია. სულ ორი მოქმედებაა, ხოლო შესვენება 

15-წუთიანია. რომელ საათზე დასრულდება სპექტაკლი, თუ ის ზუსტად 6 საათზე დაიწყო? 

ა. 8 საათზე                   ბ. 8-ის ნახევარზე                     გ. 8-ის 15 წუთზე  

    


