კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-2 კლასი
I სავარჯოშო. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: ( 30 ქულა )

მგელი და თხა
თხა მიუვალ კლდეზე ძოვდა. მგელმა დაინახა, უნდოდა ასულიყო, მაგრამ ვერ შეძლო. ადგა და
ქვევიდან შესძახა: რატომ ქვევით არ ჩამოხვალ, აქ უკეთესი ადგილია და ბალახიც უფრო კარგიაო. თხამ
ჩასძახა: __ ვიცი რაც გსურს! ჩემი საჭმელი კი არ გადარდებს, შენს მუცელზე ზრუნავ!
1. რა არის ტექსტის სათაური?
ა. მგელი
ბ. მგელი და თხა
გ. ტექსტის სათაური უცნობია
2. რამდენი აბზაცისგან შედგება ტექსტი?
ა. ერთი
ბ. ორი
გ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი
3. ,, ბალახის პირით წიწკნა, გლეჯა და ჭამა“ იგივეა, რაც:
ა. სმა
ბ. ძოვა
გ. ძახილი
4. სად ძოვდა თხა?
ა. ძნელად მისასვლელ ადგილას
ბ. ტრიალ მინდორში
გ. წყლის პირას
5. რა განიზრახა მგელმა?
ა. კლდიდან ჩამოსვლა
ბ. თხის მოტყუება
გ. ბალახის შეჭმა
6. რატომ არ ჩავიდა თხა მგელთან?
ა. მიხვდა, რომ მგელი შეჭამდა.
ბ. თხას ციცაბო დაღმართზე სიარული უჭირდა.
გ. თხამ ვერ გაიგონა მგლის ნათქვამი.
7. როგორ გესმით: ,,შენს მუცელზე ზრუნავ!“
ა. მუცელი გტკივა.
ბ. შენთვის საჭმელს ეძებ.
8. ტექსტის მიხედვით, მგელი არ არის:
ა. ცბიერი
ბ. მატყუარა
9. ტექსტის მიხედვით, თხა არის:
ა. კეთილი
ბ. ზარმაცი
10. დაასრულეთ წინადადება:
ნაწარმოების მთავარი მოქმედი პირი არის_________ .
ა. მხოლოდ მგელი
ბ. როგორც თხა, ასევე მგელი

გ. დიდი მუცელი გაქვს.
გ. მზრუნველი
გ. გონიერი

გ. მხოლოდ თხა

II სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (10 ქულა)
11. რომელი არ არის ქართული ხალხური ზღაპარი?
ა. ასფურცელა

ბ. ნაცარქექია

12. ,,მუჭანახევარა“ არის:
ა. ქართული ხალხური ზღაპრის გმირი.
ბ. ქართული ხალხური ლექსის გმირი.
გ. აკაკი წერეთლის ცნობილი მოთხრობის გმირი.

გ. წითელქუდა

13. რომელია ენის გასატეხი:
ა. ,, აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი, ორივე ქურდიაო.“
ბ. ,,ჭინჭარში ჭრიჭინობელა ჭიანურივით ჭრიჭინებს.“
გ. ,,გულკეთილობა კაცს ააშენებს, ბოროტება კი დააქცევს.“
14. შემოხაზეთ გამოცანა:
ა. „ზამთისათვის მოგროვილი ვაშლი, კომში, კაკალი,
აი, ასე დაწყებულა შემოდგომის ზღაპარი.“
ბ. ,,დღეს სულ მოწყენილი ვარ, ხასიათი წამიხდა,
იცით, ჩემი თოჯინა ძლიერ ავად გამიხდა.“
გ. ,, ერთი ციცქნა მწერია, მწვანე როგორც მხალია,
მაღლა-მაღლა დახტუნავს ეწოდება ,,კალია“.
15. რომელი მათგანი გამოხატავს სიხარულს?
ა.

ბ.

გ.

