უნარების ტესტის ნიმუში

ანალოგია:
ინსტრუქცია:
,,ქვემოთ ჩამოთვლილ სიტყვათა წყვილებს შორის არსებობს გარკვეული კავშირი. განსაზღვრეთ, რა სახის
მიმართება/კავშირი არსებობს გამუქებულ სიტყვებს შორის. შემდეგ ჩამოთვლილ ოთხ სავარაუდო პასუხს
შორის უნდა ამოარჩიოთ ისეთი სიტყვათა წყვილი, რომელშიც სიტყვათა მნიშვნელობებს შორის კავშირი
ემთხვევა გამუქებულ სიტყვათა წყვილს შორის კავშირს.
ნიმუში
ძუძუმწოვარი _ ძაღლი
ა) არწივი _ ძერა
ბ) ფრინველი _ მერცხალი
გ) ლომი _ ბოკვერი
დ) ფრინველი _ ბარტყი

ნიმუშის განმარტება
როგორც ჩვენ ვხედავთ, სიტყვების გამუქებულ წყვილს შორის არსებობს შემდეგი სახის მიმართება:
,,ძუძუმწოვარი" არის გარკვეული კატეგორია, რომლიც შემადგენლობაშიც შედის ძაღლების კლასი. თუ
დავუკვირდებით ქვემოთ ჩამოთვლილ სიტყვებს, დავინახავთ, რომ ანალოგიური მიმართება არსებობს ,,ბ"
პასუხში: ,,ფრინველი" არის გარკვეული კატეგორია, რომლის შემადგენლობაშიც შედის მერცხლების კლასი.
ხოლო დანარჩენი სავარაუდო პასუხები მცდარია, რადგან:
ა) არწივი და ძერა ფრინველების წარმომადგენლები არიან და ამ შემთხვევაში მიმართება კატეგორია _
კლასი არ არის სწორი.
გ) ბოკვერი არის ლომის ნაშიერი და ამ შემთხვევაშიც მიმართება კატეგორია _ კლასი არ არის სწორი.
დ) ბარტყი ფრინველის ნაშიერია და ამ შემთხვევაშიც მიმართება კატეგორია _ კლასი არ არის სწორი.

1. norma _ darRveva
a) ukidegano-ukiduresi
b) grigali-sio
g) mkurnaloba- avadmoyofoba
d) liberali-avtoritari
2. orkestri-diriJori
a) jadoqari-jado
b) gundi-mwvrTneli
g) masa-jgufi
d) skola-moswavle

ლოგიკა:
instruqcia
ქვემოთ მოცემულ დავალებებში პირობაში მოცემული დებულებები არის ჭეშმარიტი. თქვენ
განსაზღვროთ, მოცემული პირობიდან ლოგიკურად რომელი სავარაუდო პასუხი გამომდინარეობს.

უნდა

ნიმუში
პირობა:
მხოლოდ ძუძუმწოვრებს აქვთ ხერხემალი.
თევზი ძუძუმწოვარია.
მოცემული პირობიდან რომელი სავარაუდო პასუხი გამომდინარეობს?
ა) ზოგიერთ ძუძუმწოვარს არ აქვს ხერხემალი;
ბ) თევზს აქვს ხერხემალი;
გ) ზოგიერთი ხერხემლიანი არ არის ძუძუმწოვარი;
დ) შეუძლებელია, თევზს ხერხემალი ჰქონდეს.
ნიმუშის განმარტება
პირობის პირველი ნაწილი გვეუბნება, რომ ხერხემალი მხოლოდ ძუძუმწოვრებს გააჩნია, რადგან თევზი
ძუძუმწოვარია (პირობის მეორე ნაწილის მიხედვით) ლოგიკურად გამომდინარეობს, რომ ,,ბ" პასუხი _
თევზს აქვს ხერხემალი _ სწორია: რადგან ხერხემალი მხოლოდ ძუძუმწოვრებს აქვს, თევზს აუცილებლად
ექნება ხერხემალი.

1. mocemulia, rom:
 yvela grZelTmiani gogo buRalteria.
 yvela buRalteri muSaobs bankSi.
 arcerTi banki ar aris did qalaqSi.

romeli debuleba gamomdinareobs?
a)bankSi mxolod grZelTmiani gogoebi muSaoben .
b)yvela buRalteri grZelTmiani gogoa.
g)bankSi mxolod buRaltrebi ar muSaoben.
d)arcerT did qalaqSi ar muSaobs grZelTmiani gogo.

2. mocemulia:





yvela vinc fexburTs TamaSobs, icis curva.
yvela vinc curavs, dadis skolaSi.
skolis moswavleTagan mxolod isini arian friadosnebi, romlebic ar
curaven.

qvemoT CamoTvlilTagan romelia mocemuli debulebis tolfasi:
a)
b)
g)
d)

zogierTi fexburTeli dadis skolaSi.
yvela is fexburTeli, romelic dadis skolaSi ar aris friadosani.
vinc ar aris mocurave ar aris friadosani.
friadosani moswavleebi, ar dadian skolaSi.

წინადადების შევსება:

ინსტრუქცია:
ტესტის ამ ნაწილში მოცემულია წინადადებების ფრაგმენტი, რომელშიც გამოტოვებული ადგილები უნდა შეივსოს
ოთხი სავარაუდო პასუხიდან ერთ-ერთით ისე, რომ წინადადება დასრულდეს და შინაარსობრივად გამართული იყოს.
ნიმუში
სიტყვები შესაძლოა . . . . იყოს, ამიტომ . . . . იდეის გადმოსაცემად
. . . . სიტყვის შერჩევა.
ა)

ერთი და იგივე მნიშვნელობის/ადვილია/ზუსტი

ბ)

ერთი და იგივე მნიშვნელობის/ძნელია/ბუნდოვანი

გ)

სხვადასხვა მნიშვნელობის/ძნელია/ზუსტი

ა)

სხვადასხვა მნიშვნელობის/ადვილია/ზუსტი

ნიმუშის ახსნა
ამ დავალებაში ,,გ" პასუხია სწორი, რადგან ეს წინადადება ლოგიკურად შეივსება შემდეგი წესით: სიტყვები შესაძლოა
სხვადასხვა მნიშვნელობის იყოს, ამიტომ ძნელია იდეის გადმოსაცემად ზუსტი სიტყვის შერჩევა.

1. mkvlevarebi

koncentrirdebian individis saWiroebaze miiRon stimulacia da
gamowveva samsaxuridan. motivaciac da kmayofilebac ZiriTadad miiReba samuSaos
maxasiaTeblebisa da momuSavis moTxovnilebis ---------------. aseve mniSvnelovania
interpersonaluri urTierTobebi, romelmac SesaZloa -------------- cvladis funqcia
Seasrulos samuSao dizainsa da individis ------------- Soris.
a) urTierTmorgebiT/gamaSualebeli/ganwyobebs
b) SeuTavseblobiT/gamaSualebeli/ganwyobebs
g) urTierTmorgebiT/araadekvaturi/survilebs

d) SeTanxmebiT/negatiuri/moTxovnebs
2. arsebobs mosazreba, rom adamianebs aqvT --------------- niWi gayidvebis, rom maT

SeuZliaT gayidon ------------ gasaRebadi produqtebic ki, magaliTad, macivari
aliaskaze. Tumaca, meoce saukuneSi Seicvala Sexeduleba da mividnen daskvnamde, rom
--------------------- maxasiaTeblebi ufro naklebad aris kavSirSi gasaRebis, gayidvebis
warmatebasTan.
a) Camoyalibebuli/advilad/pirovnuli
b) Tandayolili/rTulad/pirovnuli
g) warmoqmnili/rTulad/fizikuri
d) SeZenili/rTulad/fizikuri

სიტყვების ტესტი:

ინსტრუქცია:
,,აღნიშნულ ნაწილში მოცემულია სიტყვების რიგი, რომელსაც ერთი სიტყვა აკლია (ეს სიტყვა ?-ის ნიშნით არის
აღნიშნული). თქვენ უნდა განსაზღვროთ მოცემული ხუთი სიტყვა რა პრინციპით არის დალაგებული და კითხვის
ნიშნიანი ადგილი აღნიშნული პრინციპის მიხედვით უნდა შეავსოთ.
ნიმუში
ავტომანქანა

ძაღლი

მატარებელი

?

თვითმფრინავი

ქათამი

ა. ლომი
ბ. კატა
გ. გემი
დ. სპილო
ე. სატვირთო მანქანა
ნიმუშის განმარტება
როგორც ვხედავთ, ნიმუშში წარმოდგენილ სიტყვათა რიგში ერთმანეთს ენაცვლება სატრანსპორტო საშუალებები და
შინაური ცხოველები (ფრინველები), მოცემული არის 3 სატრანსპორტო საშუალება და 2 შინაური
ცხოველი/ფრინველი ე.ი. კითხვის ნიშნის ადგილას უნდა იყოს შინაური ცხოველი. ქვემოთ მოცემულ სავარაუდო
პასუხებში კატა არის ერთადერთი შინაური ცხოველი, ამიტომაც "ბ" პასუხი არის სწორი.

1. CineTi
irani
a)brazilia
b)venesuela
g)inglisi

indoeTi

italia

germania

?

d)madagaskari
2. saavadmyofo
a) moswavle
b) eqTani
g) zedamxedveli
d) sakani

eqimi

skola

maswavlebeli

cixe ?

მათემატიკა:
ინსტრუქცია
აღნიშნულ ნაწილში მოცემული დავალებების შესასრულებლად საჭიროა მარტივი მათემატიკური გამოთვლების
წარმოება. ასევე მოცემულია რიცხვთა მწკრივი, რომელიც გარკვეული პრინციპითაა დალაგებული. თქვენ უნდა
განსაზღვროთ ეს პრინციპი და შეძლოთ აღნიშნული მწკრივის დასრულება.
ნიმუში
7, 14, 28, 56 ?
ა) 84
ბ) 112
გ) 102
დ) 96
ნიმუშის განმარტება
როგორც ვხედავთ, მოცემულია რიცხვების რიგი, სადაც მომდევნო წევრი წინა წევრზე ორჯერ მეტია. აღნიშნული
პრინციპის მიხედვით სწორი პასუხია ,,ბ”, რადგან 2*56 = 112

1. cxrilSi mocemulia sami kalaTburTis gundis mier sakuTar moedanze miRebuli
angariSebi.

romelma gundma aCvena yvelaze cudi Sedegi xuTive SexvedraSi?

a) rusTavi
b) rusTavis azoti da vit-jorjia
g) vit-jorjia
d) arc erTi

2. mocemulia ricxvebi 17, 23, 34, 26, 9 ras udris maTi saSualo?

a) 21.8
b) 21
g) 24
d) 22.8

